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Pokyny pro rodiče k letním příměstským dětským táborům v roce 2022 
 

 
Místo konání tábora:  

Zoologická zahrada Praha 

U Trojského zámku 120/3,  

171 00 Praha 7 

MHD: Bus 112 (Nádraží Holešovice), Bus 236 (Zámky), oba busy zastávka Zoologická zahrada 

 

 

 

 

Čas předávání dětí: 

Předání dětí proběhne každý den podle vašeho výběru buď: 

• v 8:15 před hlavním vchodem do ZOO Praha (následuje přesun na louku a krátké hry)  

(vycházíme vstříc rodičům spěchajícím do práce) 

• anebo v 9:00 před hlavním vchodem do ZOO Praha a pak již hurááá na zvířátka 😊 
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Čas vyzvedávání dětí z tábora je v 17.00 hodin. 

• Předávání dětí bude probíhat před hlavním vstupem do Zoologické zahrady Praha: 

• Vyzvedávání dětí bude probíhat u východu ze ZOO cca 100 metrů pod hlavním vchodem,  

kde se ráno předávají děti. 

 

Předávání dětí jinou osobou než je zákonný zástupce, popř. samostatné odchody dětí: 

Ráno děti musí vždy přivést dospělá osoba (děti nemohou přijít sami). Pakliže dítě přivede jiná  

dospělá osoba, než je rodič, je nutné, aby daná osoba měla na papíře souhlas zákonného zástupce  

(stačí nějak takto: já, ........ jako zákonný zástupce dítěte ...... dat. nar..... zmocňuji  

paní/pana .......... k předání/vyzvednutí mého výše uvedeného dítěte z příměstského tábora  

dne ........../nebo název tábora, datum, podpis rodiče). 

Pokud si odpoledne bude dítě vyzvedávat zase jiná dospělá osoba, nebo bude dítě odcházet domů 

 samo, tak je nutné tuto skutečnost předat ráno spolu s dítětem také písemnou formou. 

 

Online reportáž, ztráty a nálezy: 

Ze všech táborů se snažíme vytvářet a pravidelně aktualizovat reportáže, jež budou na našich 

 internetových stránkách https://www.detibezhranic.cz/reportaze. Prosíme, omluvte případné 

 technické problémy a zpoždění. I v letošním roce se chystáme přinášet Vám, díky reportážím 

 přes Facebook, rychlejší zprávy z dění na jednotlivých turnusech. Není potřeba, abyste měli vlastní 

 přístup na Facebook, stačí sledovat jen naše stránky www.detibezhranic.cz, záložku: „Reportáže“  

a vybrat daný tábor. 

 

Co s sebou k předání dítěte PRVNÍ DEN: 

1) Kopii Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší 2 roky, vydané registrujícím  

lékařem dítěte a dle platných zákonů). Vzor na našem webu, můžete použít libovolný jiný formulář. 

2) Originál Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte 

3) Kopii Kartičky pojištěnce (ne originál!, za jeho ztrátu neručíme). 

4) Pravidelně užívané léky dítěte, příp. jiné nezbytné léky či prostředky. 

 

Stravování: 

Děti mají zajištěný oběd, který budou mít v restauracích pražské ZOO (restaurace se budou střídat). 

Děti nemají zajištěnou dopolední a odpolední svačinu, tak jim prosím dejte do krabičky něco malého 

(ovoce a sušenku) 

http://www.detibezhranic.cz/vzkazovnik/
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Nezapomeňte prosím dětem dát láhev s pitím, během dne si mohou doplnit vodou. 

Na co nezapomenout: 

1) Desky s klipem formátu A4 

2) Malý penál 

3) Batůžek se svačinou a pitím 

4) Opalovací krém 

5) Pláštěnku 

6) Drobné kapesné (cca 50,- na den) 

 

Program tábora: 

• Procestujeme symbolicky celý svět a poznáme zvířata všech kontinentů. 

• Zábavnou formou se děti dozvědí spoustu zajímavostí o zvířatech. 

• Nabyté vědomosti prověří zábavné rychlokvízy. Soutěžíme o zajímavé ceny každý den! 

• 2x „exkurze“ v rámci ZOO 

 

Nedoporučujeme brát si na tábor mobilní telefony, elektroniku a jiné cennosti. Za ztracené nebo  

poškozené přístroje a věci neručíme. 

 

Kontakt na vedení tábora: 

 

Příměstský tábor 1 ZOO Praha (11.-15.7.2022) 

Lucie Maňasová (hlavní vedoucí) – 728 185 137 

 

Příměstský tábor 2 ZOO Praha (18.-22.7.2022) 

Anna Kratochvílová (hlavní vedoucí) – 607 155 560 

 

Příměstský tábor 3 ZOO Praha (25.-29.7.2022) 

Barbora A. Hřebíčková (hlavní vedoucí) – 734 128 768 

 

Příměstský tábor 4 ZOO Praha (1.-5.8.2022) 

Radka Jirmanová (hlavní vedoucí) – 725 919 590  

 

Příměstský tábor 5 ZOO Praha (8.-12.8.2022) 

Radka Jirmanová (hlavní vedoucí) – 725 919 590 

 

Příměstský tábor 6 ZOO Praha (15.-19.8.2022) 

Michaela Vojáčková (hlavní vedoucí) – 722 479 226 

 

Pro administrativní záležitosti bude po celou dobu táborů k dispozici vedoucí táborové  

administrativy Bára Kašíková na tel: 602 933 180 nebo koordinátorka dětských táborů Bára  

Hájková na tel: 777 225 183 (nebudou přítomny na všech táborech, konkrétní táborové věci s  

nimi proto prosím neřešte, jen administrativu, doplatky apod.). Naopak prosíme, abyste hlavase  

nekontaktovali ohledně administrativních záležitostí (přeplatky, apod.). Tyto záležitosti můžete  

také řešit přes e-mail: tabory@detibezhranic.cz, který každý všední den „zpracováváme“).  

mailto:tabory@detibezhranic.cz

