
Milí rodiče, 

V sobotu 1.8.2020 začíná letní tábor TROJKY Horní Údolí 2020 s tématem „Za světlem Středozemě“, kterého se účastní 

Vaše dítě (děti). K účasti Vašeho dítěte na tomto táboře uvádíme upřesňující informace: 

 

1. Tábor se nachází poblíž obce Horní Údolí, asi 6km od města Zlaté Hory, okres Jeseník. Jedná se o stanový tábor bez 

elektřiny. Děti budou spát ve stanech po 2, na palandách s molitanovými matracemi. Mohou spát s kým chtějí (děvčata 

a chlapci odděleně). Vlastní prostěradlo na ochranu matrace je povinné. Ve stanech jsou dřevěné podlážky. 

Součástí tábora je krytá kuchyně a jídelna. Pitná voda bude dovážena z obce Horní Údolí. 

GPS souřadnice tábora jsou: 50.2093325N, 17.3417458E. 

2. Příjezd a odjezd: Vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 a hygienickým opatřením, která souvisejí s tábory, 

upřednostňujeme, abyste své děti přivezli (nebo se domluvili s jinými rodiči, kteří je přivezou) na tábor osobně 

1.8.2020 mezi 18:00-18:30, abychom minimalizovali riziko možné nákazy v hromadných dopravních prostředcích. 

Zavlečení nákazy COVID-19 bohužel znamená nutnost okamžitého ukončení tábora pro všechny účastníky. Pro 

ty z Vás, kteří nemají možnost osobně děti na tábor dopravit bude zajištěna možnost cesty vlakem. Sraz k odjezdu 

vlakem je v sobotu 1.8.2020 v 13:00 hod. na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov. Příjezd vlakem zpět je v úterý 

11.8.2020 v 11:57 hod. na vlakové nádraží Ostrava-Svinov. Zavazadla nebudou cestovat vlakem, povezeme je auty. 

Cesta mezi obcí Mikulovice a táborovou základnou (14km) proběhne osobními automobily vedoucích. 

Prosíme, dejte nám do 30.6.2020 vědět, zda své dítě přivezete na tábor a odvezete z tábora zpět domů osobně nebo 

pojede vlakem, na telefon číslo 776 580 157 (SMS). Vyzvednutí dítěte z tábora musí proběhnout 11.8.2020 do 9:45. 

K odjezdu je nutné bezpodmínečně odevzdat (bez toho nebudeme moci Vaše dítě přijmout): 

 Vyplněné a lékařem potvrzené prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vystavené v letošním roce! Ke 

stažení zde: http://www.cbtrojka.cz/wp-content/uploads/2020/05/2020_Zdravotni_zpusobilost_ditete.pdf 

(doporučujeme do 15.7.2020 nahrát sken potvrzení v pdf po přihlášení vaším emailem a heslem do přihlašovacího 

systému na webové adrese https://www.emsreg.eu/public_otm/events/6412/registrations/landing_page („Prohlížení 

nebo úprava vašich registrací“), ověříme zda je vše v pořádku a vyhnete se tak možným komplikacím při nástupu 

na tábor).  

 Nástupní list dítěte s potvrzením rodičů o bezinfekčnosti dítěte, tedy že dítě nevykazuje známky infekčního 

onemocnění (včetně Covid-19), ani nebylo v uplynulých 14 dnech v kontaktu s osobou trpící jakýmkoli infekčním 

onemocněním. Prosíme o maximální důslednost, abychom zbytečně neohrozili další děti, personál, či pořádání 

samotného tábora. Z pokynů ministerstva zdravotnictví prakticky vyplývá, že pokud kdokoli na táboře 

onemocní infekční chorobou, bude muset odjet domů. V případě, že by došlo k onemocnění Covid-19, bude 

ukončen celý tábor! Prosíme tedy, počítejte, že je mnohem vyšší pravděpodobnost, že může být Vaše dítě 

vráceno z tábora domů ze zdravotních důvodů a buďte připraveni dítě kdykoli doma přivítat. Potvrzení 

rodičů (zákonných zástupců) na nástupním listu musí mít datum odjezdu, tj. 1.8.2020. Ke stažení zde: 

http://www.cbtrojka.cz/wp-content/uploads/2020/06/2020_Nastupni_list_ditete.pdf .  

 Před nástupem na tábor, projdou děti vstupním zdravotním filtrem (měřením tělesné teploty). Pokud by 

vykazovaly známky jakéhokoli infekčního onemocnění, nebudou moci na tábor nastoupit. 

 V případě zrušení nástupu na tábor, předčasného odjezdu domů nebo zrušení celého tábora z epidemiologických 

důvodů nevzniká nárok na vrácení poplatku za tábor, ale po té, co vyrovnáme všechny nezrušitelné závazky, 

vrátíme Vám rodičům úměrnou část zůstatku z hospodaření tábora. Tábor neprovozujeme za účelem zisku. 

 

3. Při nástupu na tábor je třeba odevzdat zdravotníkovi všechny léky (podepsané!), které děti užívají, včetně informace 

kolik a kdy. Prosím nezatajujte, třeba kvůli ostychu, žádné informace týkající se zdravotního stavu dítěte (užívané léky, 

alergie, přecitlivělost na slunce, pomočování, výskyt vši …) o děti se citlivě postaráme. 

4. Prosíme, informujte táborového zdravotníka, pokud jste u dítěte v předtáborovém období řešili výskyt vší. V dětských 

kolektivech jsou vši velmi rozšířeny a řada rodičů s tímto problémem opakovaně u svých dětí bojuje. Proto prosíme, aby 

děti, u kterých se před táborem vyskytly vši, byly ošetřeny odvšivovacím přípravkem a tento přípravek prosím také 

přibalte dítěti na tábor. Jsme ochotni pokračovat v aplikaci odvšivovacího přípravku u daného dítěte. Předejdeme tak co 

možná nejvíce hromadnému rozšíření vší v táboře a následnému odvšivování celého tábora, což je velmi nákladné. 

Děkujeme za pochopení. 



5. Dítěti dejte na cestu do vlaku pití a svačinu, příjezd na tábořiště dne 1.8. je plánován na 16:30 - 18:00 hod., večeřet 

budou děti již na táboře. 

6. Prosím nedávejte dětem na tábor drahou elektroniku - např. tablety, mobily, fotoaparáty apod. Hrozí jejich ztráta 

z nepozornosti, poškození, nebo zcizení. V případě nutnosti mohou děti volat z mobilu vedoucího. Tábor je bez 

elektřiny, proto mobily dětí nebudou dobíjeny. 

7. Do stanů dejte dětem dostatek teplého oblečení, raději více než méně. Také spací pytel a deku (na spacák i na louku) 

a vlastní polštářek (u menších dětí doporučujeme oblíbenou hračku do postele). 

8. Pokud máte tu možnost, sbalte věci dítěte do zavazadla (nejlépe starý kufr, jinak taška/batoh), které lze zasunout pod 

postel (výška cca do 27cm). 

9. Děti budou dostávat jídlo 5x denně – tři hlavní jídla a dvě svačinky. 

10. Doporučené kapesné pro dítě je 100 až 200 Kč. Kapesné bude během tábora uloženo u vedoucího a dítě si může 

peníze vybrat tehdy, kdy je může utratit. Zabrání se tím možné ztrátě. 

11. Součástí programu bude kromě koupání v řece Černá Opava také výlet mimo obydlená místa spojený s bivakováním ve 

volné přírodě (počet dní a délka je přizpůsobena věku), věnujte proto prosím pozornost seznamu potřebných věcí pro 

děti tak, aby měli k dispozici vhodný batoh a vhodnou turistickou obuv.  

12. Nenavštěvujte děti na táboře. Jednak je to doporučení MZ v souvislosti s pandemií Covid-19, ale máme také takovou 

zkušenost, že pro dítě, které těžce nese odloučení od rodičů, jsou jak návštěvy na táboře, tak i telefonování s rodiči 

během tábora spíše přítěží než pomocí. Dítě bývá více lítostivé, je obtížnější motivovat jej k překonání smutku a 

aktivnímu zapojení do společného programu tábora. Dětem můžete na tábor zasílat klasickou papírovou poštu (dopis, 

pohled). První dopis či pohled můžete předat zdravotníkovi již při nástupu na tábor, zkrátíte tak zdržení pošty a čekání 

Vašeho dítěte na první dopis. Tyto dopisy rozdáme dětem hned následující den. 

Adresa tábora: Tábor pod Kobrštejnem, jméno a příjmení dítěte, Horní Údolí 55, Zlaté hory 79376  

13. Dejte dětem ochranný prostředek proti klíšťatům a komárům a vlastní desinfekci s virucidním účinkem. 

14. Upozorňujeme rodiče, že po návratu dětí z tábora rodičům vzniká po dobu 14 dnů povinnost, onemocnění-li dítě 

infekčním onemocněním, hlásit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici. 

15. Kontakt: Jakub Mrázek, hlavní vedoucí 776 580 157, jakub.mrazek@seznam.cz, nebo Barbora Hujdusová, zást. hl. 

vedoucího 601 566 982. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Těším se na setkání s Vašimi dětmi a přeji všem 

zúčastněným příjemné a krásné prožití celého tábora. 

          S pozdravem Jakub Mrázek, hlavní vedoucí tábora 

 

 

 


