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Pokyny pro rodiče k letním dětským táborům v roce 2014
 

Místo odjezdu/příjezdu: 
parkoviště v ulici Na Mlejnku, Praha 4, Braník (v pozadí se nachází vysoká budova s nápisem 
SUBTERRA) 
 
spojení:  
autem – nedaleko Barrandovského mostu, vjezd z ulice Ke Krči 
tram: zastávka Pobřežní cesta Tram 3, Tram 17 
bus: zastávka Pobřežní cesta Bus č. 253 
(mapička je na našem webu u jednotlivých táborů) 
 
Čas odjezdu/příjezdu: 
Doprava na tábor je zajištěna zahraničními autobusy z Prahy a zpět. Doporučujeme být na místě odjezdu 
nejméně 30 minut předem. Z organizačních důvodů prosíme o dodržení uvedených časů odjezdů (předání 
dětí táboru) a příjezdů (předání dětí rodičům): 
 
Záchranná mise 1: 
Odjezd: 28.června, 08:30  příjezd: 10.července, 11:30 

Léto bez hranic 1 
Odjezd: 28.června, 11:30  příjezd: 10.července, 12:00 

Léto bez hranic 2 
Odjezd: 10.července, 8:30  příjezd: 22.července, 12:00 

Léto bez hranic 3 
Odjezd: 22. července, 8:30  příjezd: 3. srpna: 12.00  

Léto bez hranic 4 
Odjezd: 3. srpna, 8:30   příjezd: 15. srpna: 11:30  
 
Prosím dejte dítěti před cestou kinedryl, je-li to potřeba. 
 
V případě využití vlastní dopravy na a z tábora (prosíme z organizačních důvodů (zajištění 
vedoucího) o dodržení následujících časů: 

- příjezd na tábor zhruba o 2 hodiny později než je odjezd autobusů z Prahy, 
- odjezd z tábora zhruba o 2 hodiny dříve než je příjezd autobusů do Prahy. 

Výjimky nám z organizačních důvodů (vedoucí na místě, ubytování dětí, rozdělení do oddílů) prosím 
předem ohlaste. 
 
První tábor 1: 
příjezd dětí 28.6. mezi 10,00-11,30  odjezd 4.7. mezi 9,30 – 11,00 
 
První tábor 2 
Příjezd dětí 4.7. mezi 10,00 – 11,30  odjezd 10.7. mezi 9,30 – 11,00 
 
První tábor 3 
Příjezd 13.7. mezi 11,00 – 12,00  odjezd 19.7. mezi 9,30 – 11,00 
 
První tábor 4 
Příjezd 20.7. mezi 11,00 – 12,00  odjezd 26.7. mezi 9,30 – 11,00 
 
První tábor 5 
Příjezd 27.7. mezi 11,00 – 12,00  odjezd 2.8. mezi 9,30 – 11,00 
 
První tábor 6 
Příjezd 3.8. mezi 11,00 – 12,00   odjezd 9.8. mezi 9,30 – 11,00 
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Pozn.: Dítě do 18 let můžeme zpět předat pouze jeho zákonnému zástupci (to je JEN rodič) nebo 
osobě jím písemně zmocněné (stačí nějak takto: já, ........ jako zákonný zástupce dítěte ...... dat. nar..... 
zmocňuji paní/pana .......... k vyzvednutí mého výše uvedeného dítěte z letního tábora dne ........../nebo název 
tábora, datum, podpis rodiče), výjimky ani pro babičky, tety, sousedy, apod. NELZE dělat. Odchod dětí 
nad 15 let bez doprovodu je možný jen s předchozím písemným souhlasem rodičů. 
 
V případě využití vlastní dopravy na a z tábora (viz mapky na našem webu u jednotlivých táborů) 
prosíme z organizačních důvodů (zajištění vedoucího) o dodržení následujících časů: 

- příjezd na tábor zhruba o 2 hodiny později než je odjezd autobusů z Prahy, 
- odjezd z tábora zhruba o 2 hodiny dříve než je příjezd autobusů do Prahy. 

Výjimky nám z organizačních důvodů (vedoucí na místě, ubytování dětí, rozdělení do oddílů) prosím 
předem ohlaste. 

Děti začínají stravování vždy obědem. 
 
Poštovní adresy táborů: 
Záchranná mise 1 (ZM1): 
Letní tábor - Záchranná mise 
RS Star Line Hrachov 
Svatý Jan – Hrachov 
Pošta Kamýk nad Vltavou 
262 63 

Léto bez hranic 1 (LBH1), Léto bez hranic 2 (LBH2), Léto bez hranic 3 (LBH3), Léto bez hranic 4 (LBH4): 
Letní tábor Děti bez hranic LBH 
RS Sobenský rybník 
Rožmitál pod Třemšínem 
PSČ: 262 42 

První tábor 1 (PT1), První tábor 2 (PT2) 
Letní tábor – První tábor (PT) 
RS Sobenský rybník 
Rožmitál pod Třemšínem 
PSČ: 262 42 
 
První tábor 3 (PT3), První tábor 4 (PT4), První tábor 5 (PT5), První tábor 6 (PT6): 
První tábor DBH 
Pension U Skály 78 
407 45  Kytlice 

Z důvodu stýskání doporučujeme u nejmenších dětí odeslat první pohled už 3 dny před začátkem tábora, 
příp. nadepsané pohledy předat u autobusu vedoucímu tábora v obálce označené jménem dítěte. 
 
Návštěvy: 
Návštěvy tábora jsou v zásadě možné, avšak pouze po předchozí konzultaci s vedením tábora. 
Prosíme mějte na paměti, že jakákoli návštěva vyvolává zejména u nejmenších dětí (jak navštíveného, tak 
všech ostatních z jeho táborového okolí) silné stýskací emoce (navštívené dítě se rozbrečí a chce domů, 
jeho kamarádi z oddílu a chatky stejně tak). 
 
Online reportáž, vzkazovník: 
Ze všech táborů se budeme snažit vytvářet a pravidelně aktualizovat reportáže, jež budou na našich 
internetových stránkách www.detibezhranic.cz. Prosíme omluvte případné technické problémy a zpoždění 
(zejména z důvodu špatného internetového připojení – na táborech Léto bez hranic a První tábory 1 a 2 
je velmi špatný signál, je možné, že reportáže a vzkazovník budou zpožděné), jsme s dětmi na táborech 
v přírodě (často bez pokrytí signálem) nikoli v Praze s pevným připojením. 
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Pro zanechání internetových vzkazů dětem je možné využít vzkazovníku na našich internetových stránkách, 
bude-li to technicky, časově a množstevně možné, vzkazy budou v dávkách (vždy jednou za několik dnů) 
vytištěny a zpřístupněny dětem na nástěnkách, nástupech, apod. – vždy piště jméno a příjmení dítěte a 
název tábora, jinak dítě ve stovkách vzkazů Váš vzkaz nenajde. U prvních turnusů (Záchranná mise 1 a 
Léto bez hranic 1) bude mít každý tábor svůj vzkazovník, tak to, prosím, dodržte, jinak se Váš vzkaz 
dostane na jiný tábor (tedy ne k Vašemu dítěti). Dále budou mít svůj vzkazovník „První tábory“ . 
Prosíme Vás, aby jste se z materiálně-technických důvodů (nároky na tiskárnu a papír) snažili 
omezit rodinné vzkazy v rámci jednoho dne (stává se, že každý den zvlášť píše maminka, tatínek, 
babička, dědeček, apod.) a vzkazů jsou tam stovky za jediný den, což představuje někdy až desítky 
stran papírů denně a stovky stran za týden! a důsledkem je, že takové množství vzkazů není možné 
vytisknout ani umístit na nástěnky a vzkazy se tak k dětem nedostanou. 
 
Dále je zaveden vzkazovník ztrát a nálezů z táborů. Do tohoto vzkazovníku budeme my ukládat co jsme 
našli na táborech. Rodiče sem budou ukládat to, co jim chybí nebo co děti přivezly z tábora navíc. Ztrát je 
každoročně hrozně moc, zejména z důvodu, že věci nejsou popsané jménem dítěte! 
 
Co s sebou k odjezdu: 

1) Kopii Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší 1 rok, vydané registrujícím 
lékařem dítěte). Vzor na našem webu, možno použít libovolný formulář. 

2) Originál Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte  - prosíme zkontrolujte dítěti hlavu zda nemá hnidy či 
vši. Ke stažení na našem webu. 

3) Kopii Kartičky pojištěnce (ne originál!, za jeho ztrátu neručíme). 
4) Kapesné dle vlastní úvahy a věku dítěte (cca 500,- Kč), na táborový krámek a výlety – u menších 

dětí předejte v obálce nadepsané jménem dítěte, u starších dětí je kapesné obvykle ponecháno 
u dětí, nicméně předání v obálce je možné. 

5) Pravidelně užívané léky dítěte, příp. jiné nezbytné léky či prostředky. 
 
Speciálni pokyny sestavené našimi vedoucími u nejmladších dětí (5-8 let), které vycházejí z jejich 
zkušenosti. Prosím přečtěte si je a zkuste je co nejvíce, v zajmu svých dětiček, dodržet. Děkujeme.  
1) všechnu dokumentaci dejte prosím do jednoho euroobalu  
2) děti u sebe nebudou mít žádné léky mimo těch u zdravotníka, případně u vedoucí  
3) repelenty a opalovací krémy budou podepsané a uschovány u vedoucí oddílu  
4) kapesné bude mít u sebe vedoucí oddílu a povede si dokumentaci  
5) pytel na špinavé prádlo látkový (např. povlak na polštář), nikoli igelitová taška (prádlo plesniví)  
6) dostatečně velký batoh na výlety (aby se vešla PET láhev s pitím, pláštěnka a mikina)  
7) případně krabička na svačinu (hodí se ) 
8) dostatečně velká láhev na pití (PET láhev sežene dítě i v táboře)  
9) mobilní telefon bude v nejnutnějším případě uchován u vedoucího, v nejlepším případě nebrat 
vůbec, děti na něj nemají čas a je pravděpodobné, že ho ztratí; telefonní hodinka bude každý den 
o poledním klidu  (ne večer! akorát se jim bude stýskat před spaním)  
10) dostatek spodního prádla (minimálně na každý den jedno, případně pro jistotu ještě jedno záložní)  
11) kvalitní obuv 
12) veškeré věci označte jménem dítěte (děti se své věci často nepoznají a vznikají hádky a ztráty) 
13) nepromokavá podložka – pokud se Vaše dítě občas v noci počůrává, přibalte ji prosím a doplňte 
tuto informaci v lékařském potvrzení, abychom dohlédli na její umístění do postele. Předejdete tak 
zápachu na pokoji a nepříjemné trapné chvilce dítěte při zkoumání původu zápachu a řešení škody na 
matraci a povlečení s provozovatelem střediska.  
 
Co s sebou Nebrat (pro všechny věkové kategorie): 
Jakékoli cennosti, např. notebook, mobilní telefony, MP3 přehrávače, šperky, apod. Dle našich 
dlouhodobých zkušeností nedávejte prosím dětem na tábor nové exkluzivní značkové oblečení nebo 
speciální klubové sportovní oblečení. Snížíte tím nepříjemnosti při ztrátách těchto věcí, které jsou, zejména 
u menších dětí, poměrně časté. Dále prosím nedávat (a před odjezdem zkontrolovat zavazadlo) dětem 
nebezpečné předměty jako větší nože, meče (ano i to se stalo), kuličkové ani jiné pistole, spreje (ani 
kosmetické - děti je zapalují), zapalovače, sirky, apod. Nebezpečné předměty dětem zabavíme a vydáme až 
rodičům u autobusu, do doby zabavení však mohou ublížit sobě či jiným. Za cenné předměty a jejich ztrátu 
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či poškození neodpovídáme. Pokud dáte dětem na tábor mobil, prosím mějte na paměti, že jej dítě nebude 
nosit u sebe na program a nebude Vám tedy zvedat telefon a obvykle ani volat zpátky. Podle našich 
zkušeností z minulých let většina dětí nechá mobil bez povšimnutí několik dní, příp. jej nechá zcela vybít, 
rodiče nám pak nešťastně v panice volají, co se děje. V takových případech prosím vezměte v úvahu, že dítě 
je na dětském táboře a má spoustu nových kamarádů, soutěží a her, jež ho baví a plně zaměstnávají. 
V neodkladných věcech nebo pro svůj klid volejte vedení táborů, které vám vždy dá informace, táborový 
mobil nebo sdružení. 
 
Na co nezapomenout: 

1) Vhodné táborové zavazadlo [ano: kufr, taška, ideálně na kolečkách, NE: batoh (je v něm chaos)]. 
2) Označit zavazadlo a věci jmenovkou či značkou dítěte (zejména u menších dětí nezbytné). 
3) Přibalit nepromokavou bundu (či pláštěnku) a nepromokavé boty (holínky). 
4) Dostatek spodního prádla (na každý den spodní prádlo a ponožky, u malých dětí i raději ještě 

záložní). 
5) Hygienické potřeby (+ ručník). 
6) Repelent, sluneční brýle, krém na opalování. 
7) Pevné boty do lesa (nestačí jen sportovní a už vůbec ne „vietnamské“ sportovní boty) 

 
Seznam doporučených věcí na letní tábory je ke stažení na našem webu www.detibezhranic.cz 
v záložce Ke stažení. 
 
Deku a jiné lůžkoviny děti dostanou na táboře. Pro alergiky či pro větší tepelný komfort je vhodné 
vzít si vlastní spacák nebo deku navíc. 
 
Poplatky u lékaře a za recept: 
Vzhledem k regulační poplatkům (budou-li naúčtovány, např. ambulance, recept), bude sdružení v těchto 
případech postupovat tak, že tyto poplatky během tábora za dítě zaplatí a při předání dítěte rodičům požádá 
o úhradu zaplacených peněz v hotovosti.  
 
Kontakty na vedení táborů: 
 
VŽDY (kromě ZM1) MÁ VEDENÍ TÁBORA K DISPOZICI TÁBOROVÝ TELEFON: 777 439 080  
 
Záchranná mise 1 (na tomto táboře bude na marodce speciální táborový telefon): 775 435 047: 
Záchranná mise1 
Filip Karda (hlavní vedoucí) – 724 187 864 
Šimon Sýkora (zástupce) – 776 697 461 
 
Léto bez hranic 1 
Míša Vančová (hlavní vedoucí) – 720 208 569 
Ivka Řezníková (zástupce) – 728 775 785 

Léto bez hranic 2  
Jarda Borský (hlavní vedoucí) – 725 870 156 
Daniel Vlk (zástupce) – 774 666 924 

Léto bez hranic 3 
Standa Vlk (hlavní vedoucí) – 778 036 730 
Miroslav Šenfeld (zástupce) – 736 462 521 
 
Léto bez hranic 4 
Ondřej Zais (hlavní vedoucí) – 775 046108 
Hanka Řezníková (zástupce) – 728 753 575 
 
První tábor 1 a 2 
Šárka Moulisová (hlavní vedoucí) – 720 395 150 
První tábor 3,4,5 



Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 

Pokyny k odjezdu na letní tábory 2014 5/5 

Bára Kašíková (hlavní vedoucí) – tel. 602 933 180 
 
První tábor 6 
Zuzka Fischerová (hlavní vedoucí) – tel. 725 119 525 
 
Pro administrativní záležitosti bude po celou dobu táborů fungovat náš firemní mobil: 774 733 322, který 
bude mít u sebe paní Kašíková (nebude přítomna na všech táborech, táborové věci s ní proto prosím neřešte, 
jen administrativu, doplatky, apod. Tyto záležitosti můžete také řešit přes email: info@detibezhranic.cz, 
který každý den „zpracováváme“).  
 
Kdykoli můžete kontaktovat předsedu sdružení Josefa Valtera na 724 346 303. 
 
SPECIÁLNÍ PROSBY HLAVNÍCH VEDOUCÍCH:  
(dobrá rada nebo zpestření táborového programu pro Vaše děti.) 
 
Záchranná mise 1  
- pevné boty do lesa (záchranář neběhá po lese v žabkách :-) ) 
 
Léto bez hranic 1 

- Specialitou tohoto tábora jsou zájmové kroužky, kam spadá mimo jiné i cyklistika. Pro 
kroužky jsou vyhrazena čtyři dopoledne. V nabídce jsou kromě cyklistiky také výtvarka, 
divadlo, mladý hasič, žurnalistika, deskové hry, sport a další.   Pokud si Vaše dítě vezme na 
tábor kolo, bude zařazeno do cyklistického zájmového kroužku. Samozřejmostí je cyklistická 
helma a doporučujeme i základní lepení na kola a držák a láhev na kolo. Náplní budou 
projížďky po okolí hodinu až hodinu a půl dlouhé. Prosíme o zpětnou vazbu do 15.6., zda si 
Vaše dítě bude kolo brát s sebou.  

Dále bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu tábora, pokud počasí dovolí, budou mít děti 
možnost přespání v přírodě pod širým nebem. Pro tuto příležitost je vhodné, aby děti měly 
svůj spacák a karimatku. Tady také prosíme o zpětnou vazbu nejlépe do konce května, v 
případě že vybavení nemáte k dispozici, abychom s tím počítali a zajistili náhradu.  

 
Léto bez hranic 2 
- spacák,karimatku (pokud nemáte nekupujte), aby  děti mohly v případě příznivého počasí využít 
možnosti (nebude povinné) přespat venku 
- bílé triko, které si děti mohou poničit 
- karnevalovou masku 
 
Léto bez hranic 3 
- spacák, karimatku (pokud nemáte nekupujte), aby  děti mohly v případě příznivého počasí využít 
možnosti (nebude povinné) přespat venku 
- bílé triko, které si děti mohou poničit 
 
PT 3,4,5 
- seznamte děti s příběhy Macha a Šebestové ☺ 


