
Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, 

v následujícím dokumentu jsou shrnuty důležité údaje k letošnímu táboru ve Vlčí jámě. 

Sraz:  

2. 7. 2022 v 9:30, bus bude přistaven v Modřanech na adrese U Chmelnice 9 

Dokumenty potřebné k odjezdu: 

1. souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu 

2. platný posudek o zdravotním stavu dítěte (platí 2 roky, stejné se používají i na 

školách v přírodě) 

3. bezinfekčnost – podepsanou v den odjezdu na tábor! 

4. okopírovanou nebo originál kartičku pojištěnce 

5. originál přihlášku na tábor 

6. noví členové – přihlášku do ČTU 

Návrat: 

23. 7.2022 cca 17:00 

Kontakty: 

HVT Jakub Dostál jakub.dostal@modrykruh.cz 725 069 420 

Zdravotník Alexandr Sekera alexandr.sekera@modrykruh.cz 728 704 350 

Kuchařka Romana Holubová romanaholubova@volny.cz 602 134 672 

Adresa: 

 T.K. Modrý kruh, oddíl ROJ 

 letní tábor Vlčí jáma 

 poste restante Kunžak 

 378 62 
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Mapa tábořiště: (Radíkov, Český Rudolec, Jihočeský kraj) 

Další informace a prosby: 

prosíme, aby byly děti vybaveny krosnami, a nikoliv kufry nebo sportovními taškami 

(od autobusu děti chodí asi 1 km pešky) 

také je lepší, aby si děti do krosny zabalily samy a věděly, kde a co mají (samy se tím 

procvičí v balení, což se jim na táboře velice hodí) 

opatřete dětské oblečení jmenovkami (není výjimkou, že si děti věci nepoznají) 

děti určitě vybavte pevnými botami na chození, ešusem i hrnečkem s uchem 

(prevence opařenin) 

!!! prosíme, abyste zvážili, zda Vaše dítě nezbytně potřebuje mobilní telefon – 

v táboře není možnost nabíjení a je zde i špatný signál. Do Vlčí si jedeme užít ticha a 

přírody, proto je viditelné používání mobilů v táboře zakázáno. Pokud by se vyskytlo 

něco akutního, může si Vaše dítko zavolat z našich telefonů 

před odjezdem zkontrolujte Vašim dětem hlavu kvůli vším, máme několik epidemií již 

za sebou a v táboře se vši řeší opravdu složitě 

děti vedeme k tomu, aby Vám posílaly pohledy a dopisy, tak se nezdráhejte a napište 

jim nebo nám také :-) 

  



Doporučený seznam věcí

Opatřete dětem věci jmenovkami, ať si mladší děti oblečení poznají. Do krosny by se děti 

měly také balit samy – aby věděly, kde co mají a procvičily si balení do batohu. 

 

 

turistické boty (pohory) 

holinky 

sandály 

tenisky 

 

spacák, (karimatka) 

malý batůžek na výlety 

kapsář do stanu 

ešus s držátkem, lžíce 

hrneček s ouškem (plecháček) 

svíčky se stojánkem do stanu 

sirky nebo zapalovač 

baterka + náhradní baterie 

vak na špinavé prádlo 

 

spodní prádlo (v dostatečném množství) 

kalhoty 

kraťasy 

trička s dlouhým i krátkým rukávem 

mikiny, svetry 

teplé oblečení na spaní 

pláštěnka 

bunda 

ručník 

plavky 

pokrývka hlavy proti slunci 

děvčata sukni 

chlapci kravata nebo motýlek 

bílé triko na batikování 

 

hygienické potřeby 

 kartáček, pasta 
 šampon, mýdlo 
 opalovací krém, repelent 

 hřeben 

 

 

povinnosti  

 psací potřeby, blok 
     uzlovačka - 2 m dlouhý provaz 
     KPZ*, nůž, šátek 
 
*krabička poslední záchrany – skladné pouzdro 

(plechovka, krabička z plastu apod.) naplněné 

provázkem, drátkem, sirkami (ve vodotěsném 

pytlíčku), papírem, tužkou, 50 Kč, náplastmi, 

jehlou a nití, březovou kůrou, spínacími 

špendlíky, připínáčky, poštovní známkou. 

Březovou kůru si děti mohou doplnit až na táboře, 

kde roste, nemusíte ji shánět v Praze... 


