
INFORMACE K  LT DOBRÁ VODA 

Termín tábora:   I. běh 2. 7. - 9. 7. 2022,         II. běh   9. 7. – 16. 7. 2022 

Hlavní vedoucí: p. Mirka Hamerníková ml. 

Zdravotník: p. Marcela Peterková / p. Monika Pivoňková 

 

Nástup na tábor: vždy v sobotu od 17,00 do 18,30 hodin (dříve do tábora děti nepustíme).  

Rodiče mohou pomoci dětem vybalit osobní věci a následně tábor opustí. V celém objektu LT  

je zákaz kouření a pohyb psů v areálu tábora. 

Odjezd z tábora: své děti si vyzvedněte vždy v sobotu od 8,30 do 9,00 hodin. 

Dopravu na tábor i z něj si zařizují rodiče.  

Prosíme, dodržujte stanovené časy, mezi jednotlivými běhy musí být 8 hodinová pauza 

k úklidu a dezinfekci tábora.  
 

NÁVŠTĚVY RODIČŮ NA TÁBOŘE NEBUDOU!!! 

 

Kontakt na tábor: 
p. Hamerníková ml.   725 014 976   /    MT DDM            734 224 694 

p. Peterková     776 142 372                             
 

UPOZORNĚNÍ    
• V případě závažného porušení táborového řádu bude vaše dítě odesláno domů bez 

nároku na vrácení jakékoliv finanční částky.  Pokud bude muset dítě opustit tábor ze 

zdravotních důvodů, bude vám vrácena poměrná část ceny poukazu – viz předchozí 

informace v emailu v klientském centru. 

• Za jakékoliv poškození vybavení letní základny bude požadována oprava, zajištěna 

rodiči ještě v průběhu tábora. V případě úmyslného poškození majetku ostatních dětí 

bude požadována finanční náhrada. 

• Na táboře máme bufet, kde se prodávají cukrovinky za stejné ceny jako v obchodě.   

• Při nástupu na letní tábor budou zdravotnicí p. Peterkovou /p. Pivoňkovou 

kontrolovány dětem hlavy, aby se zabránilo případnému rozšíření vší po táboře. 

V případě jejich zjištění dítě okamžitě odjíždí domů a na LT se může vrátit až po jejich 

odstranění. 
 

Každý účastník LT musí mít všechna platná očkování!!! Z důvodu nařízení Krajské 

hygienické stanice Jihlava musí být posudek o zdravotním stavu dítěte vystaven na 

platném předepsaném formuláři „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 

zotavovací akci“, který si můžete stáhnout na webových stránkách DDM a nesmí být 

starší více jak 2 roky. V případě neplatného formuláře musí dítě opustit tábor a přivézt 

platný posudek!!!! „Čestné prohlášení “ a „Písemné prohlášení zákonných zástupců 

dítěte“ (datum musí být stejný s dnem nástupu dítěte na tábor, tzn. I. turnus – 2.7.2022,    

II. turnus – 9. 7.2022 předejte při nástupu na tábor zdravotnici tábora p. Peterkové a p. 

Pivoňkové).  
 

Další vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle – 567 224 986. 
 

Dětem do kufru  
Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že je 

třeba počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové 

oblečení a novou obuv.  



• 3 trička s krátkým rukávem, 2 košile nebo mikiny  

• kraťasy, dlouhé kalhoty, 1 teplý svetr  

• spodní prádlo, plavky, neplavci vestu nebo plavecký kruh   

• 2 tepláky  

• holínky (ráno a večer je rosa, tábor je uprostřed lesa), sandály, tenisky, turistická obuv  

• větrovka, kapesníky, pláštěnka  

• 7 párů ponožek (včetně 2 párů teplých)  

• 2 ručníky, 1 osuška, toaletní potřeby  

• blok, baterka + náhradní baterie, zápisník, psací potřeby, staré vodové barvy nebo   

• tempery, štětec   

• menší batůžek na výlety, menší umělohmotná láhev na pití,   

• čepice proti slunci, sluneční brýle, opalovací krém, repelent, šátek, plastový hrnek –  

• podepsaný, utěrka   

• spací pytel, deka, polštářek, napínací prostěradlo, pytel na špinavé prádlo    

• k táborové hře budou potřebovat bílé bavlněné tričko, 3 – 5 ks oblázkových kamínků     

• na malování, maskáčové oblečení – hnědé, zelené, spíše khaki, 

• úvodem k táborové hře bude film JUMANJI – VÍTEJTE V DŽUNGLI  z r.2017, který  

• najdete na YouTubu a doporučujeme ho dětem shlédnout, 

• vstupenkou do tábora je snítka zeleniny do kuchyně (libeček, kopr, máta, pažitka, petržel) 
 

Dobrá rada - nedávejte dětem na tábor novou obuv!  
Z nové obuvi jsou bolestivé puchýře a tyto vyřadí děti z většiny činností. Za nepříznivého počasí bývá 

ráno chladno i + 2 C. Proto nepodceňujte vybavení dítěte i teplým oblečením.   
 

Dětem nedávejte - !!!!!!!!!!! 
• neúměrné množství peněz, prstýnky, řetízky a jiné cenné předměty  

• mobilní telefony, elektronické hry, rádia, drahé nebo nové oblečení a obuv  

• lovecké nože, nebezpečné hračky  

• neúměrné množství cukrovinek, potraviny (řízky, salám, ovoce, sýr, balíky limonád...),  

  jídelníček na táboře je pestrý a vyvážený, sladkosti si mohou zakoupit v táborovém bufetu  
 

Nepovinná výbava:  
*  jakýkoliv přenosný hudební nástroj, zpěvníky, 

*  psací potřeby, dopisní papír, známka   

*  adresa: LT DDM Třešť, oblast Romantika, 588 54 p. Mrákotín 
 

CO s problémem zvaným MOBILNÍ TELEFON na táboře:  
Týdenní odloučení od rodiny nepředstavuje pro většinu děti velkou citovou zátěž. 

Nedoporučujeme ani mobilní telefony, powerbanky a jiné elektrospotřebiče to z toho důvodu, 

že je nenabíjíme. Pokud byste i přes naše doporučení trvali na mobilním telefonu, je nutné k 

nabíječce mobilního telefonu doložit aktuální revizní zprávu. V případě neodkladného hovoru 

volejte na tel. č. 734 224 694. 

Přítomnost mobilního telefonu i s nabíječkou, či s jiným elektrospotřebičem bez platné 

revizní zprávy na letním táboře bude považována jako porušení táborového řádu.  

Vhodnější bude, když dítě dostane během tábora dopis nebo pohlednici. Skvělé je, když 

rodiče svoje psaníčko pošlou nejlépe den před odjezdem a dopis na dítě na táboře v podstatě 

již čeká. 

 
Brigáda se v tomto roce uskuteční v pátek, 1. července 2022, od 16,00 hodin do večera. Pomoci 

nám můžete s úklidem a přípravou tábořiště, budeme rádi za každou pomoc. 

S sebou: maminky koště, kbelík a hadr (čistící prostředky dodáme), tatínci strunnou sekačku 

nebo křovinořez, nářadí.  Děkujeme všem a prosíme o informaci, zda se můžete zúčastnit!  


