
Základní informace pro táborníky  
Letní tábor Voděrady 2015 

 Sobota 25.7.2015:  

Sraz: V 9:00 hod– 

v kanceláři TS Oliver Komenského 606 DUKLA– 1.patro 
 hlavní vchod od Penny Marketu  

prezentace dětí s rodiči!!! 

kontrola a předání povinných materiálů-posudek od lékaře,prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, úhrada 
doplatků, základní prohlídka dětí) Prosíme, připravte si nutné informace o dětech: specifické informace 

/případné problémy -braní léků, zdravotní omezení, problémy se spaním, předčasné odjezdy…Jsou to pro 
nás i Vaše děti důležité informace. 

Také si připravte táborovou poštu-pokud víte, že nebude z Vaší strany možné v termínu konání tábora 
dětem poslat pohled či dopis 

Po prezentaci naložíme zavazadla do autobusu a frčíme… 
Nakládání a vlastní odjezd hřiště Gymnázium Vrchlabí  

10:00hod – vlastní odjezd 
 

S sebou: 
prohlášení o bezinfekčnosti, případně nedodané lékařské potvrzení, kartičku pojištěnce/okopírujeme na místě/, 

zdravotní průkaz 
 

S sebou si rozhodně táborníci nezapomeňte: 
Dobrou náladu a chuť si užít týden 

 plný pohybu, dobrodružství, legrácek, táborových dovedností, kamarádů ... 

!!! i letos s sebou nezapomeňte!!! 
karimatku, spacák, natahovací prostěradlo,  

polštářek nebo povlak na polštář 

 
Co si sbalím s sebou? 

– Doporučení: Rodiče balte věci s dětmi, lépe se potom vyznají ve zavazadlech! 
starší oblečení / budeme hlavně v lese a na výletech / stačí 2x tepláky, 2x triko- + 1 táborové 

si vyrobíme…, nepromokavou bundu nebo pláštěnku, kšiltovku, mikinu, ponožky, spodní 
prádlo, ručník a osušku, věci osobní hygieny, plavky, kraťasy, pytel na špinavé prádlo, malý 
sportovní baťůžek, kudličku a nůžky, muchláčka,  repelent na komáry, věci osobní potřeby/ 
karty, hry/, pokud užíváte- léky, hudební nástroj, malé kapesné /max 200Kč/...!!! baterku 

nebo čelovku a náhradní baterie, veselé oblečení, dopisní papíry, známky a obálku,  
na cestu: svačinu a pití/obsah 1 l lahev/  

 
!!! ale nutně musíme mít dobrou sportovní obuv, pantofle a holínky !!! 

- pokud to není nutné, mobily a cenné věci nechejte doma 
 

Na všechny táborníky se moc těšíme, užívejte prázdniny a dávejte pozor 
 ať jste na táboře fit!!! 



 
Vedoucí tábora: 

Ivona Čivrná  - telefon:737863812 
  

z důvodů provozu tábora a programu volejte 12-13 v nutných případech 
vedoucí oddílu a praktikanti: 

 
Radka Tauchmanová- SPgŠ Nová Paka, VŠ Pg 

Kristýna Novotná- SPgŠ Nová Paka 
Josef Pokorný -vedoucí TS Oliver 

Martina Jarošová-praktikant TS Oliver 
Dalibor Čivrný-vedoucí oddílu 

Lucie Vránová-vedoucí TS Oliver  
Marek  Fiedler-DDMVrchlabí 

Otakar Čivrný sportovní referent 
 

Zdravotník: Radka Felberová/ ČČK/ 
           Karolína Novotná 

Kuchyně: 
Jitka Linhartová-hlavní kuchařka 

Renata Pavelková pomocná kuchařka 
Marek Zívr - technické zajištění  

Radka Tauchmnanová-technické zajištění 
 

Adresa tábora: LT Voděrady, Roudný, Frýdštejn PSČ 46342 
Prosíme, respektujte nevhodnost návštěv na táboře, těšte se na nás, my si 

budeme na táboře užívat prázdnin… 
Foto z technických důvodů nelze průběžně dávat na internet, jsou ještě místa, 

kde to prostě nefunguje, foto si děti přivezou na CD 
 

Návrat z tábora: 2.7.2014 okolo 16:00 hod 
 

 
 


