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Pokyny pro rodiče k letním dětským táborům v roce 2022 – ZM
 

Místo odjezdu/příjezdu: 
• ul. Na Mlejnku, Praha 4 - Braník, parkoviště u budovy Golden office (viz mapka) 

Spojení:  

Autem: nedaleko Barrandovského mostu, vjezd z ulice Ke Krči 

Tramvaj: zastávka Pobřežní cesta Tram 3, Tram 17 

Bus: zastávka Pobřežní cesta Bus č. 253 

 
 

Čas odjezdu/příjezdu: 
Přesný čas příjezdu z tábora je závislý na dopravní situaci, sledujte tedy naše internetové stránky 

s reportážemi Reportáže – Záchranná mise - dětský tábor Děti bez hranic (detibezhranic.cz), 

případně přímo facebookovou stránku s reportážemi z ZM. 

 

Buďte, prosím, na místě odjezdu alespoň 30 minut předem. 

 

Záchranná mise – Strašidla ožívají: 

Odjezd: 1.července, 8:30 hodin  příjezd: 13. července, 10:30 hodin 

 

Prosím dejte dítěti před cestou Kinedryl, je-li to potřeba. 

  

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4129570&y=50.0363336&z=16&source=traf&id=46056&q=Na%20Mlejnku
https://www.detibezhranic.cz/reportaze/reportaze-zachranna-mise/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1chrann%C3%A1-mise-D%C4%9Bti-Bez-Hranic-243935812650375
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Co s sebou k odjezdu: 
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 – prosíme zkontrolujte dítěti hlavu, zda nemá 

hnidy či vši. Kontrola vší bude prováděna před nástupem do autobusu, omlouváme se, ale 

musíme být zcela nekompromisní ke vším či hnidám v jakékoli formě. 

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

4) Kapesné dle vlastní úvahy a věku dítěte (cca 200-500,- Kč, je dobré dát dětem ve více 

bankovkách či mincích), na táborový krámek – 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, se předávají u odjezdu 

přímo zdravotníkovi. Léky prosím podepište a uveďte dávkování. 

6) Nadepsané pohledy 

 

 

Vlastní doprava na a z tábora: 
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, nejlépe na tel. hlavního vedoucího tábora. 

 

 

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. 

 

Poštovní adresa tábora: 
Záchranná mise (ZM): 

RS Star line Hrachov  

Svatý Jan – Hrachov, č. ev. 45 

Pošta Kamýk nad Vltavou 

262 63 

Z důvodu stýskání doporučujeme u nejmenších dětí odeslat první pohled už 2 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 jakákoliv 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 také). 

 

  

https://www.detibezhranic.cz/data/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/lp_bezinfekcnost_2021.pdf
https://www.detibezhranic.cz/data/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/lp_bezinfekcnost_2021.pdf
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Online reportáže, ztráty a nálezy, vzkazy pro děti: 
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 (zejména z důvodu špatného internetového připojení na táborech, 

jsme v lese). 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. 

Rodiče, kteří mají profil na Facebooku, mohou dětem posílat vzkazy, avšak vždy pouze přes 

komentáře pod oddílovou fotkou označenou „ODDDÍLOVÁ FOTKA ODDÍLU ČÍSLO …“ (vzkazy 

pod jinými fotkami, než takto označenými, se k dětem nedostanou, protože by bylo značně složité 

dohledávat na FB vzkazy i děti, kterým jsou určeny, prosíme o pochopení). Budeme se snažit, aby 

tábor každý druhý den vložil do reportáže oddílovou fotografii s takovým názvem. Je potřeba si najít 

a pamatovat v jakém oddíle je Vaše dítě. Vzkazy, které budou pod takovou oddílovou fotkou 

napsány, vedoucí dětem přečte. Prosíme, z kapacitních důvodů pište max. jeden vzkaz denně. 

 

Na našem webu máme zaveden i vzkazovník ZTRÁT A NÁLEZŮ. Do tohoto speciálního 

vzkazovníku ukládáme to, co jsme našli na táborech a rodiče sem píší to, co jim chybí nebo co 

děti přivezly z tábora navíc. Prosíme SLEDUJTE TUTO STRÁNKU – často se předejde 

nepříjemným ztrátám, ale v zásadě Vás prosíme, abyste dětem nedávali na tábor značkové drahé 

oděvy a obuv a popř. i jiné drahé věci (značkové baterky, hračky, mobily, iPady, apod.) - věci 

dětem podepište. 

 

 

Speciální 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 zájmu 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 podepište a budou 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  

9) mobilní telefon bude v nejnutnějším případě uschován 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.  

 

 

  

https://www.detibezhranic.cz/reportaze
http://www.detibezhranic.cz/vzkazovnik/
https://www.detibezhranic.cz/reportaze/ztraty-a-nalezy/
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Co s sebou NEBRAT (pro všechny věkové kategorie): 

Jakékoliv 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 či poškození neodpovídáme. Pokud dáte dětem na tábor 

mobil, prosím mějte na paměti, že jej dítě nebude nosit u sebe na program (v táborovém řádu je 

požívání mobilních telefonů při řízené činnosti zakázáno) 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, případně ověří pravdivost informací 

od Vašich dětí, nebo telefon sdružení. Na základě zkušeností z předchozích let je možné, že hlavní 

vedoucí či oddílový vedoucí se rozhodnou vybírat telefony na noc. Chceme tak zabránit „mobilnímu 

ponocování“ dětí a předejít jejich nevyspání a dalším následkům s tím souvisejících (úraz, špatná 

nálada, kyberšikana…). 

 

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, pokrývku hlavy, sluneční brýle, krém na opalování, jelení lůj, psací potřeby, 

láhev na pití se širokým hrdlem (cykloláhev, zdravá láhev) 

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, příp. za léky: 
Vzhledem k regulačním poplatkům (budou-li naúčtovány, např. ambulance…), 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. 

 

 

  

https://www.detibezhranic.cz/data/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/doporuceny_seznam_veci_2t.doc
http://www.detibezhranic.cz/
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Kontakty na vedení tábora: 
 

Záchranná mise 

Pepa Pluhař (hlavní vedoucí) - 724 800 230 

Martin Gorčík (zástupce) – 607 759 867 

Martin Dyntr (zástupce) - 605 919 970 

Táborový e-mail – zm@detibezhranic.cz 

- tento e-mail můžete využít pro e-mailovou komunikaci s vedením tábora Záchranná mise 

v jeho průběhu, adresa bude v provozu pouze po dobu konání tábora 

 

 

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:zm@detibezhranic.cz
mailto:info@detibezhranic.cz

