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 Vážení rodiče, 

 jsme rádi, že jste přihlásili své děti na náš Tábor pro radost, který se bude konat  

7. 8. - 14. 8. 2016 v rekreačním areálu Radost u obce Horní Jelení. 

 Informace k dalšímu postupu pro přihlášené: 

 PLATBA ZA TÁBOR: 

 Platbu ve výši 1.999,- Kč prosím uhraďte na účet č.: 264 232 868 / 0300.  

Jako variabilní symbol prosím uveďte rodné číslo dítěte. 

 Pokud už jste tábor uhradili, berte prosím tuto připomínku za bezpředmětnou. 

 POTVRZENÍ OD LÉKAŘE: 

 Stejně jako kterýkoliv jiný pořadatel táborů/škol v přírodě/zotavovacích akcí pro děti 

potřebujeme od Vás i my "Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 

a škole v přírodě". 

 Formulář tohoto potvrzení je přílohou této informace. Ke stažení ho najdete také na našich 

internetových stránkách www.taborproradost.cz.  Můžete také využít formulář, který má k dispozici 

praktický lékař Vašeho dítěte. 

 Platnost tohoto potvrzení je 1 rok - můžete ho tedy využít nejen pro náš tábor, ale také na 

další akce Vašich dětí. Proto nám neposílejte jeho originál, ale kopii. 

 Potvrzení stačí poslat naskenované na náš mail: taborproradost@gmail.com, případně 

kopii poštou na adresu: RZ RADOST, Horní Jelení, PO BOX 52, 534 01 Holice.  

 Pokud jste nám potvrzení nezaslali mailem nebo poštou (a my Vám příjem potvrzení 

potvrdili), je nutné ho odevzdat při nástupu dítěte na tábor (u autobusu, v případě vlastní dopravy 

v táboře). Bez potvrzení nemůžeme dítě na tábor přijmout!!! 

 NÁSTUPNÍ LIST - BEZINFEKČNOST 

 Jde o další formulář, jehož požadování nám předepisují zákony a vyhlášky. Tento formulář je 

nutné odevzdat při příjezdu dítěte na tábor (pokud dítě povezete na tábor sami), případně při 

nástupu do autobusu (pokud využijete námi vypravený autobus). Proto je na našem formuláři 

předvyplněné datum 7. 8. 2016 (jiné datum tam být nesmí). 

 Také tento formulář je přílohou této informace - a najdete ho ke stažení na našich 

internetových stránkách. 

 PŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE TEDY NUTNÉ ODEVZDAT: 

- podepsaný nástupní list - bezinfekčnost 

- kartičku pojišťovny - stačí kopie 

- potvrzení od lékaře (pokud jste ho už předtím neposlali poštou či mailem) 

- léky na 7 dní, pokud dítě nějaké užívá 

www.taborproradost.cz
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 ODJEZD NA TÁBOR A NÁVRAT Z TÁBORA 

 Pokud vezete děti sami až na tábor (v případě dotazů volejte 605 281 424, Hanuš Hanslík): 

 Přivezte je prosím do areálu 7. 8. 2016 mezi 14:00 a 16:00. 

 Na konci tábora 14. 8. 2016 je prosím vyzvedněte mezi 9:00 a 10:00. 

 Rekreační zařízení Radost najdete snadno:  V Ostřetíně (mezi Holicemi a Vysokým Mýtem) 

odbočíte na Horní Jelení. Těsně před Horním Jelením je označená odbočka na RZ Radost. 

 GPS RZ RADOST:  50.052355, 16.071467. 

 Pokud využijete našeho autobusu (doprovod autobusu tel.: 601 556 265, Tereza Robinson), 

časy a místa odjezdu jsou následující: 

 Místa odjezdu a příjezdu jsou vybrána tak, abyste se na ně bez problémů dostali veřejnou 

dopravou, případně i svým vozem a bez problémů na místě zaparkovali.  

 Odjezd 7. 8. 2016 

 PRAHA, 12:30, Kutvirtova ulice, u metra Radlická (viz. plánek níže) 

 PARDUBICE, 14:00, ulice Na Drážce, autobusová zastávka Na Drážce (viz. plánek níže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Návrat 14. 8. 2016 - NA STEJNÁ MÍSTA, JAKO ODJEZD !!! 

 PARDUBICE, autobusová zastávka Na Drážce, 10:30 

 PRAHA, Kutvirtova ulice, u metra Radlická, 12:00 

 

PRAHA 

PARDUBICE 

metro 

Radlická 

místo odjezdu 

metro 

Radlická 

místo odjezdu 

hlavní 

nádraží 

místo odjezdu místo odjezdu 
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CO MAJÍ MÍT DĚTI S SEBOU - SEZNAM ZÁKLADNÍCH POTŘEB 

- sportovní obuv, pevné nepromokavé boty (ideálně holínky), domácí obuv 

- bunda (větrovka), pláštěnka NUTNÁ!!!, svetr 

- pokrývka hlavy (ideálně kšiltovka) 

- tepláková souprava 2x, trička na týden (ideálně 5 triček), kraťasy, plavky 

- spodní prádlo, ponožky, pyžamo 

- hygienické potřeby, ručník 2x, kapesníky, sluneční brýle, opalovací krém s vyšším faktorem, 

REPELENT PROTI KOMÁRŮM A KLÍŠŤATŮM (letos je hlášena velká aktivita klíšťat) 

- baterka, malý batůžek, láhev cca 0,5l do batohu 

- kapesné 100 až 200 Kč, podle věku dítěte 

- kufr dítěte označte jeho jménem a plnou adresou, do kufru dětem dejte seznam jejich věcí 

 MOBILNÍ TELEFONY A JINÁ ELEKTRONIKA 

 Nedoporučujeme, aby si děti braly na tábor mobilní telefony. Zejména to platí pro mladší 

děti, kterým se může stýskat. Hovory s rodinou v průběhu tábora totiž situaci nezlepšují, ale právě 

naopak. Zároveň vedení tábora nemůže nést zodpovědnost za veškeré cennosti, které děti mají (tedy 

kromě mobilu třeba tablet). V případě poškození či ztráty takového zařízení je věc zcela na 

zodpovědnost dítěte a jeho rodičů. 

 ADRESA TÁBORA, KAM POSÍLAT DĚTEM POŠTU 

 Dětem, zejména těm mladším, prosím na tábor určitě napište. Pošlete jim alespoň pohled, 

který je určitě potěší. Zejména v případě mladších dětí je vhodné odeslat jim dopis ještě před 

začátkem tábora (ve čtvrtek nebo v pátek), aby jim přišel hned na začátku týdne. 

 ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ POŠTY:  jméno dítěte 

      RZ Radost Horní Jelení 

      P.O. BOX 52 

      53401, Holice 

  

 Za pořadatele tábora 

 

 

 

      Hanuš Hanslík, hlavní vedoucí tábora 

      tel.: 605 281 424 

      mail: taborproradost@gmail.com 

      web: www.taborproradost.cz 


