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24.06.2022 

Uááááhhh,  

vládci podsvětí svolávají svoje věrné služebníky do Underworldu, tajemného podzemního světa, ve kterém 
po staletí probíhá odvěký souboj mezi vlkodlaky, upíry a lidmi. Každá rasa se cítí jedinečná a nárokuje si 
právo usednout na starobylý a mocný železný trůn. Nemilosrdný souboj může ale vyhrát jen jedna rasa. Která 
to bude, záleží pouze na Vás! Pod vedením Vašich temných pánů se můžete stát nesmrtelnými. Prostudujte si 
tedy materiály podrobně, abyste se mohli na boj dobře připravit a neměli z něho předem noční můry. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNDERWOLD:  Ne 17. 07. - So 30. 07. 2022 

PŘÍJEZD:   16:30 – 17:00 na určenou lokalitu  

MÍSTO:   Nesytá 
Letní tábor a rekreační středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17 

GPS NESYTÉ:   50°27.853'N, 15°56.021'E  

POŽADAVKY: Zvýšená fyzická zátěž, sportovní výkon, náročné soutěže, logické úkoly, denní    
a noční služba, manuální práce, spaní v lese, bojové dovednosti, pevné zdraví 

 

UNDERWORLD 

Ubytujeme Vás poblíž železného trůnu v Nesyté. Spát budete, kde se Vám řekne. Jestli v boudě, hospodě, 
noclehárně nebo na peci, to je přeci jedno. Malé děti ubytujeme ale raději společně na ubytovně, kde s nimi 
budou po celou noc naši služebníci temnot a nespustí z nich oči, aby se nebály. Velké děti pak ubytujeme            
na chatkách na čtyřech až šesti lůžkových palandách, kde se budou bát samy podle libosti. 

K dispozici bude pro všechny jídelna, ošetřovna a latríny. Čekají na Vás hluboké neprostupné lesy, močály, 
bahno a trnité křoviny. Někdy s Vámi zavítáme na travnaté louky, k řekám nebo do klidné vesnice, kde se dá 
hrát i ping-pong. Underworld má svoji vlastní bezednou studnu, ze které se bude čerpat voda na pití                  
a do močálu. Koupání Vám umožníme v naší místní nádrži, řece nebo ve sprchách, vždy ale nejdříve až           
po uvážlivé domluvě s vládci podsvětí.   

Po světě Underworld se mohou pohybovat pouze služebníci podsvětí a příslušníci temnoty. Cizokrajné osoby 
(maminky, tatínci, příbuzní, zvířata a další verbež) nemají  v našem světě co dělat. Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ 
VSTUPU všem smrtelným cizokrajným osobám do světa Underworld. Každý vetřelec se bude muset 
podrobit lékařské prohlídce, jestli není zavšivený a zablešený lidských pachem a jestli doopravdy patří mezi 
služebníky temnoty. V opačném případě bude roztrhán na kusy.  

 

DOPRAVA DO UNDERWORLDU 

Přijatelný je jediný způsob dopravy - vlastním povozem. Váš příjezd očekáváme v neděli 17.07.2022 v čase 
16:30-17:00 na konkrétní místo (shromaždiště), které bude v blízkosti Underworldu Nesytá. Toto místo 
Vám upřesníme GPS označením v motivačním E-mailu na konci června 2022. Pozdní ani dřívější příchody 
do podsvětí nebudou nikomu tolerovány! 
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Při příjezdu si od Vás vybere naše čarodějnice Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328 důležité LÉKAŘSKÉ 
LISTINY – POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI a POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.              
Bez těchto listin neumožníme nikomu vstup do světa Underworld! 

Jakékoliv změny ve svém příjezdu do světa Underworld hlaste vždy hlavnímu vedoucímu tábora.  

Do světa Underworld s sebou neberte ŽÁDNÉ JÍDLO! Po vstupu do podsvětí bude u všech služebníků 
temnoty a nesmrtelných provedena pečlivá kontrola jídelních tlumoků a příručních zavazadel a veškeré jídlo 
(nebo nevhodné pití) Vám bude zabaveno a vyhozeno na sežrání netvorům. 

 

LÉKAŘSKÁ DOKUMENTACE (předává se čarodějnici a její pomocnici) 

Svět Underworld má svoje přísná bezpečnostní pravidla a hygienicko-epidemická opatření, proto bude nutné, 
abyste tato opatření bez debat respektovali a zajistili si předem PÍSEMNĚ správnou dokumentaci. Kdo 
nebude mít dokumentaci v pořádku, toho bez smilování vyhostíme z Underworldu! Všechny dokumenty se 
předávají vrchní čarodějce Martině OSOBNĚ před vstupem do Underworldu.  

- Podepsané prohlášení o BEZINFEKČNOSTI s rozšířením příznaků infekce COVID-19 

- AKTUÁLNÍ potvrzený lékařský posudek o zdravotní ZPŮSOBILOSTI  (vydává lékař) 

- Zmocnění a určení osoby oprávněné k poskytování zdravot. služeb (Martina Uncajtíková) 

- Průkazka zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

- Platný očkovací průkaz (stačí kopie) 

- Léky s popisem jejich užívání 

- Obálka s kapesným (se jménem) není-li dítě schopno rozhodovat o svých financích samostatně 
 

 Prohlášení o bezinfekčnosti je zvláštní formou čestného prohlášení, které vyplní zákonný zástupce dítěte. 
Tímto prohlášením se zákonní zástupci zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by mohl 
ohrozit ostatní děti ve skupině. Prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem dítěte na zotavovací 
akci. Vzor prohlášení o bezinfekčnosti naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete 
stáhnout z webových stránek spolku http://www.osjo.cz/ke-stazeni. Prohlášení nesmí být staršího data 
než 16.07.2022. 

 Posudek o zdravotní způsobilosti Vám vystaví na požádání obvodní lékař dítěte. Posudek je v souladu 
s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění 
zákon o specifických zdravotních službách). S platností od 01.11.2017 je tento posudek platný na dobu             
2 roky od data jeho vystavení, pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte. Vzor posudku 
naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek spolku 
http://www.osjo.cz/ke-stazeni. V žádném případě NESMÍ být lékařský posudek staršího data než 
31.07.2020. Kdo byl s námi na táboře minulý rok a nechával si k tomu vystavit potvrzení od lékaře (v roce 
2021), může použít toto potvrzení samozřejmě i letos. 

 Zmocnění a určení osoby oprávněné k poskytování zdravotních služeb vyplývá ze zákona, podle 
kterého může být zmocněnec (v našem případě zdravotnice paní Martina Uncajtíková) informován              
o zdravotním stavu nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb., a současně může 
udělovat za nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba nastane, a má také 
zmocnění pro přímé poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1 na dobu konání 
ozdravné akce. Vzor zmocnění naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout 
z webových stránek spolku http://www.osjo.cz/ke-stazeni. 
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 Průkazka zdravotní pojišťovny nebo její fotokopie. Jedná se o požadavek podle zák. č.258/2000                   
Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.148/2004 o hygienických požadavcích. 

 Platný očkovací průkaz je důležitý při kontaktu s lékařem, zdravotních prohlídkách a při lékařských 
zákrocích. Očkovací průkaz je nutný doložit, pokud lékař kontroluje evidenci a historii vakcinace dítěte.                 
Pro letní tábor postačí pouze KOPIE platného očkovacího průkazu dítěte. 

S ohledem na Vaše prohlášení o bezinfekčnosti také NEPŘIJMEME na tábor žádné dítě, u kterého se 
vyskytly VŠI za posledních 14 dní před nástupem dítěte na tábor. Odvšivovací procedura je velmi 
zdlouhavá, nákladná a hygienicky náročná a my na ni v průběhu náročného táborového programu 
nebudeme mít čas! Proto si také vyhrazujeme právo na to, že v případě, kdy u dítěte objevíme 
v průběhu konání tábora VŠI, pošleme Vám dítě obratem domů na odvšivovací proceduru. 

Jestliže nám při nástupu dítěte na tábor nepředáte PÍSEMNĚ VYPLNĚNOU VEŠKEROU zdravotní 
dokumentaci, NEPŘIJMEME Vaše dítě v žádném případě na tábor!!! 

 

BEŽNÝ ŽIVOT V UNDERWORLDU 

Sledujeme Vás už dlouho a víme o Vašich nadpřirozených schopnostech skoro všechno. Svět Underworld 
nelze změnit. Až přijde ten správný čas, všechno se o něm sami dozvíte. Na pospas osudu Vás ale nikdy 
nenecháme! Budou na Vás dohlížet Vaši páni, kterým tak bezmezně věříte a Vy jim za to budete sloužit. Kdo 
z Vás se zraní, navštíví místní čarodějnici, která rozhodne, jakým způsobem bude mrzák utracen. Kdo bude 
vyžadovat aktivní odpočinek, ať si přibalí do tlumoku raději i pálku na ping-pong. 

 

STRAVOVÁNÍ   

Vydržet v Underworldu mezi příšerami a nesmrtelnými nebude žádná sranda, a proto budete muset pořádně 
jíst. Jídlo budete dostávat 3x denně, k tomu i svačiny a příležitostné pozvání na večerní hostiny. Nečekejte 
ale žádný servis! Postarat se budete muset sami o sebe. Jídlo Vám naservírujeme výhradně do vlastních 
jídlonosičů-ešusů, které si budete muset po jídle sami umýt. Nezapomeňte si proto mimo ešus vzít s sebou 
také příbory a hrníček na pití! Pro Vaše hnusné a mlsné jazyky Vám na místě připravíme bufet v bažině. 
Na oplátku za to počítejte s pravidelnými službami a nočními hlídkami! 

 

CENA ZA NADPŘIROZENO 

I v podsvětí se platí zlatem. Cena za každou osobu, která Underworld navštíví, bude 6.200,- Kč na hlavu. 
Pokud  přijedete společně se svým sourozencem, zaplatíte poplatek 6.000,- Kč na hlavu. Platba MUSÍ být 
převedena na podsvětní účet, č.ú.: 197057157/0300 nejpozději do 30. června 2022.  

V ceně JE ZAHRNUTO: ubytování kde se namane - na ubytovně, v lese, v bažinách, nebo na chatkách, 
stravování s plnou penzí, pojištění proti úrazu a smrtelnosti (a že úrazy budou, to si pište), hmotná 
odpovědnost (pojišťovna Kooperativa, a.s), dozor Vašich mocných pánů nad Vaším nehodným chováním, 
poradna pro psychicky choré, náklady za nesmrtelný program a také příspěvky na Vaše velkolepé prohry                
a malé bezvýznamné výhry. 

V ceně NENÍ ZAHRNUTO: kapesné do bufetu v bažině (doporučujeme max. částku 500,- Kč). Mrňousové 
si budou moci svoje zlaťáky uschovat, pokud s nimi ještě neumí sami disponovat, v podepsané obálce              
u naší ďáblice Petry Felcmanové, která povede pro každého zabijáckého mrňouse vlastní účetnictví                      
a na konci jeho bídného života v Underworldu mu pak předá, co mu ze zlaťáků zbyde (pokud něco). 
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KONTAKT S OKOLNÍM SVĚTEM 

Kontakt s živými bytostmi a s celým okolním světem mimo Underworld je ZAKÁZÁN! Podléháte přímo 
Vašim mocným nesmrtelným pánům, kteří se o Vás dokáží bezesporu velmi dobře postarat, tak proč byste se 
měli zaobírat životem smrtelníků? Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU všem smrtelným cizokrajným 
osobám do prostor a světa Underworldu!  

Přesto dovolíme smrtelníkům, aby mohli náš svět Underworld zpovzdálí tajně sledovat. Na webové adrese 
http://tabor.osjo.cz/ spustíme od 01.07.2022 Blog z podsvětí, kam budeme nahrávat každodenní 
hrůzostrašné příběhy a příšerné novinky z Underworldu. Zveřejňovat budeme také nepravidelně vybrané 
zabijácké fotografie všech nesmrtelných monster, aby měl neustále celý svět na očích, co se děje v podsvětí   
a jak probíhá lítý boj o železný trůn. 

Smrtelníci, kteří se budou chtít spojit s našimi služebníky zla, nebo jim budou potřebovat nutně něco 
důležitého sdělit, můžou poslat zašifrovanou temnou zprávu na: it@osjo.cz (s uvedením konkrétního jména  
a příjmení služebníka v předmětu zprávy), případně jim budou moci příležitostně i zavolat.  

 

 POVOLENÝ SEZNAM VĚCÍ PRO VSTUP DO UNDERWORLDU 

Předkládáme Vám seznam vhodných a povolených věcí. Nevhodné věci a vybavení budeme ihned likvidovat 
a rozbíjet. Stejně tak budeme zabavovat Vámi dovezené jídlo (a nevhodné pití) a dáme ho na sežrání 
netvorům. Připomínáme, že je velmi praktické, aby všichni malí mrňousové a výtečníci (odhadem do 10 let) 
měli svoje věci ČITELNĚ OZNAČENÉ SVÝM JMĚNEM. 

 1 × kufr + batůžek na záda 1 × pláštěnka 
5 × tričko (dlouhý /krátký rukáv) 5 × kapesník (papírový balíček) 

12 × spodní prádlo /slipy, kalhotky 1 × šátek (nutný pro hry k zavázání očí) 
12 × ponožky 1 × pyžamo (malé děti 2x pyžamo) 

2 × tepláková souprava 1 × plavky 
1 × spací pytel 3 × pevná obuv do terénu (NE CROCSY!) 
2 × mikina (šusťáková bunda) 1 × tenisky (náhradní obuv do sucha)  
3 × kraťasy nebo bermudy 1 × holínky, gumáky 
1  × prostěradlo s gumou 1 × pantofle nebo přezůvky do budovy 
2 × kalhoty do přírody 1 × jídelní souprava (ešus, příbory, hrnek)  
2 × ručník (osuška) 1 × baterka a náhradní baterie 
1 × kšiltovka (pokrývka hlavy) 1 × láhev na pití 
1 × repelent proti komárům 1 × lehká flísová deka na spaní 
1 × nožík (na práci v terénu) 1 × pálka na ping-pong (kdo bude hrát) 
1 × tlustá karimatka 1 x polštářek (kdo chce lépe spát) 
1 × hygienické potřeby na mytí 1 x bílé triko bez potisku na batikování 

S ohledem na hygienická opatření doporučujeme všem nesmrtelným, aby si s sebou do Underworldu přivezli 
silnější karimatku, spacák, prostěradlo s gumou a slabší deku, kterou si budou moci položit na matrace. 
Ze zatuchlých skladů v podsvětí můžeme dětem nafasovat jen lehké deky a obyčejná bílá prostěradla, která 
z postele rychle sjedou a nebudou pak už k ničemu. Připravte se dobře, ať si pak nestěžujete (stejně Vám to 
k ničemu nebude).  

 Jídelní souprava: Ešus + lžíce + vidlička + nůž + hrníček na pití (vše řádně označené jménem). 

 Hygienické potřeby: Mýdlo, hřeben, kartáček a pasta na zuby, šampon, kelímek, opalovací krém, ručník. 

 Drobnosti: Psací potřeby, pohledy, pastelky, blok, karty, kostky (nebo jiné drobné věci pro hru a zábavu). 
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 Zakazujeme brát s sebou: Notebooky, laptopy, elektronické hry, mobilní telefony, IPody, IPady, 
IPhony, tablety a další elektronické přístroje, cenné řetízky, drahé předměty, hudební nástroje, zbraně. 
Předpoklad zničení těchto věcí je velmi vysoký! Žádné takové věci u nás nejsou pojištěny! Pokud se Vám 
něco drahého zničí, je to v podstatě Vaše chyba a nikdo se tím už nebude zabývat! 

 Platí přísný ZÁKAZ posílání BALÍČKŮ s jídlem! Balíčky s potravinami budeme hned vyhazovat. 
Potraviny podléhající krátkodobé i dlouhodobé spotřebě nejsou určeny pro posílání poštou a v létě se 
rychle kazí. V Underworldu nechceme žádné zdravotní žaludeční problémy ze světa lidí! Balíček můžete   
poslat výhradně po předchozí domluvě s pány Underworldu a to jen s nutnými (zapomenutými) věcmi. 

 Kapesné: Necháváme výhradně na zvážení každého rodiče. Nicméně pro nákupy sladkostí a nechutností 
v místním bahenním bufetu doporučujeme vzít s sebou částku v MAX. výši 500,- Kč. 

 Kostým: Bude záviset na tom, do jakého oddílu Vás přidělíme. Informaci, pod jakým mocným pánem 
budete sloužit, se dozvíte v motivačním E-mailu na konci června 2022. Podle toho si připravíte kostým.  

 

LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC 

K úrazům se v Underworldu určitě nevyhneme. Malé sečné rány a pohmožděniny dokáže šikovně ošetřit naše 
čarodějka Martina Uncajtíková, která bude neustále k zastižení ve své jedové chýši. V terénu jí bude 
pomáhat mladá a nezkušená čarodějka Uršula (Lenka Kramářová). Při vážnějších úrazech, krvácejících 
ranách a větších zraněních máme domluvenou kvalitní lékařskou pomoc v ordinaci místního lékaře pro děti         
a dorost ve Dvoře Králové. Ošetření zde zajišťuje paní MUDr. Ilona Vaisová, která má se simulanty letitou 
zkušenost. No a ty úplně nejhorší zranění (tj. např. kousnutí upírem, vlkodlakem, sečné rány po meči, aj.) 
odvezeme rovnou na chirurgii do lidské nemocnice v Trutnově (nebo Hradce Králové), kde se o ně postará 
nějaký tuctový internista. Při každém úrazu budeme obratem informovat zákonné zástupce dítěte. 
 

MUDr. Ilona Vaisová      NEMOCNICE TRUTNOV 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
Zborovská 1759, 544 01, Dvůr Králové nad Labem    Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01  
Telefon: +420 499 622 869      Trutnov 
E-mail: ilona.vais@tiscali.cz 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY DO UNDERWORLDU 

Adresa:   Underworld Nesytá, OSJO, z.s. 
Letní tábor a rekreační středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17 

Drákula, hlavní upír:   Pavel Patera, tel.: 605 759 261 

Šerdohřbet, hlavní vlkodlak:  David Felcman, tel.: 731 577 831 

Příšerobijec, hlavní lovec:  Petr Skřebský, tel.: 608 968 087 

Černá Můra, nitrozpytka  Petra Felcmanová, tel.: 603 110 521 

Martina, vrchní čarodějka:  Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328 

Uršula, malá čarodějka:  Lenka Kramářová, tel.: 735 961 777 
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 Prohlášení o bezinfekčnosti k účasti pobytu dítěte na zotavovací akci a škole v přírodě 

Název akce:  Letní tábor 2022 - Underworld 
Pořadatel: OSJO, z. s., IČO 26660831 
Termín: 17. – 30. 07. 2022 
Lokalita: Letní tábor a rekreační středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………….……………………………………………………... 

Datum narození: …….………………………………………………………………………………………… 

Trvale bydlištěm: ………………………………………………………………………………….….............. 

1. Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem 
k historické epidemiologické situaci se rozšiřuje tento výčet také o příznaky infekce COVID-19, tj. 
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod. 

2. Není mi známo, že by ve 14 dnech před odjezdem na akci přišlo dítě (jeho rodiče nebo jiné osoby, které 
s ním žijí ve společné domácnosti) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníkovi rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, 
není nařízeno karanténní opatření.   

Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé, zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku podle                   
§ 6 zákona č. 60/1961 Sb., pokud by nešlo o trestný čin. 

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na akci/táboře:  
…………………………………………………………………………………………………………………... 

Dítě užívá pravidelně tyto léky:…………...…………………………………………………………………... 

V ………………………Dne………………2022  Podpis rodičů: …………………………............... 
(Prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před nástupem dítěte na akci/tábor) 

 
 Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…..………………………………………………………………...… 
Datum narození: ……………………………..................................................................................................... 
Trvale bydlištěm: ……………………………………………………………………….……………………... 
Kontakt (tel., E-mail): ..……………………………………………………………………………………... 
Jméno a příjmení nezletilého dítěte: ………………………………………………………………………….  
Rodné číslo:……………………………………………………………………………………………………... 
Trvale bytem: ………………………………………………………..………………………………………….. 
Zdravotní pojišťovna:…………………………………………………………………………………………… 

Jako zákonný zástupce zmocňuji zdravotnici paní Martinu Uncajtíkovou (dále jen zmocněnec), narozenou 
dne 12.09.1970, trvale bydlištěm: Hoštejn 77, Zábřeh na Moravě, 789 01 (viz. příslušná dokumentace spolku 
OSJO, z.s.), aby po dobu konání letního tábora 2022 na Letním táboře a rekreačním středisku Nesytá,  
544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17, udělovala v období od 17.07.2022 do 30.07.2022 za mé nezletilé dítě 
souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane.  

Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého 
nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb. Zároveň určuji zmocněnce také osobou, na 
jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 
3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání letního tábora. 

V ………………………Dne…………2022  Podpis zákonného zástupce: …...………………………… 
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 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele, který posudek vydal: 
Adresa poskytovatele:  
IČO: 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 
Datum narození posuzovaného dítěte: 
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného trvalého bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 
 

2. Účel vydání posudku 

Letní tábor / zotavovací akce: 

3. Posudkový závěr 

A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 
a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*) 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky **) …………………………………………………………………………………... 
 
B) Posuzované dítě: 
Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje 
výčet o příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.  
 
C) Posuzované dítě: 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním    ANO – NE 
b) je proti nákaze imunní (typ, druh): 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ, druh):  
d) je alergické na následující: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) dlouhodobě užívá léky (typ, druh, dávka):  
 
Poznámka: 
*) Nehodící se škrtněte 
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na 
zotavovací akci a škole v přírodě 

4. Poučení 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46. odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání 
lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž 
byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

5. Oprávněná osoba 

Jméno, popř. jména a příjmení oprávněné osoby: 
Vztah k posuzovanému dítěti: 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 
Zdravotní stav posuzovaného dítěte umožňuje dítěti zúčastnit se dětského tábora se zvýšeným sportovním zatížením. 

…………………………….. 
podpis oprávněné osoby 

Datum vydání posudku: 
Datum platnosti posudku:                                                                                           

   …………………………………………. 
jméno, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele zdravotnických služeb 


