
 
Tábor „Doba kamenná“ – Informace pro neandrtálce a jejich rodi če 

 
POZNÁMKY PRO RODIČE (a příbuzenstvo, kamarády…) 

o Letošní tábor se bude odehrávat v pravěkém duchu, jednotlivé rody (4-6 dětí)  budou bydlet v týpích na tábořišti Dětí lesa u 
Dolního Bousova (www.mb-eko.cz/deti-lesa). Tábora se zúčastní pouze děti, které letos chodily do kroužku Lesních svišťů, 
všichni se tedy navzájem znají. Budou se formou služeb podílet na nákupech a přípravě jídla, mytí nádobí a přípravě dříví 
na vaření. Nováčci absolvují výcvik základních tábornických dovedností a na závěr snad společně obstojí ve velké 
tábornické zkoušce, táborníci se budou zdokonalovat při stavbě pecí a výrobě pravěké keramiky v odbornosti Hrnčíř. 
    Přestože se jedná o pravěký tábor v polních podmínkách, bude zajištěno mytí (sprchování) v teplé vodě i další hygienické 
a bezpečnostní nezbytnosti, aby se vám děti vrátily domů bez trvalých následků na těle či duši (počítáme, že s legendárním 
bousovským jílem si pračka poradí). 
 

o Náš tábor je přírodní, prosíme Vás proto o nemilosrdné vyloučení všech elektrických přístrojů z výbavy dítěte (vyjma 
baterky):  mobily, hudební přehrávače,  el. hry,  atd. na náš tábor opravdu nepatří. Prosíme též o zdrženlivost v zásobení 
dětí sladkými (i slanými) mlsy a dalšími potravinami (svačinu na cestu prosím vynechte), děti na táboře rozhodně netrpí 
hlady... 
 

o S návštěvami rodičů na táboře máme špatné zkušenosti – děti, které rodiče nemohou přijet navštívit, jsou smutné, ty, které 
rodiče navštívili, zase těžko snášejí loučení a následující večer. Prosíme, abyste nám svěřili své dítě s důvěrou a dopřáli mu 
2 týdny skutečného odloučení (kromě pravidelné korespondence!!), které prospěje jemu i Vám a respektovali zákaz návštěv 
v průběhu tábora! O to radostnější bude vaše shledání na konci tábora. Děkujeme za pochopení! 
 

Součástí tohoto dopisu jsou 2 formuláře:  
o POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI musí mít každý účastník tábora potvrzen od ošetřujícího lékaře  – platnost 

osvědčení je 1 rok, to znamená, že toto potvrzení použijete na všechny tábory a školy v přírodě během následujících 12 
měsíců. (Pokud máte posudek platný z loňska do začátku tábora, stačí nám!). Po skončení tábora Vám bude vrácen.  

o PROHLÁŠENÍ RODIČŮ je třeba vyplnit s datem nástupu dítěte na tábor (5.7.2015) 
 
                                         S přáním hezkých dnů Honza Cindr, vedoucí tábora. 
 

 
Co byste m ěli ud ělat do za čátku tábora:  
1. Pokud jste tak ještě neučinili, zaplaťte nejpozději do 31.5. táborový poplatek  (Veškeré platební údaje Vám 

vygeneroval přihlašovací systém DDM a poslal na Váš mail bezprostředně po přihlášení. Pokud byste s tím měli 
problém, ozvěte se mi mailem.)  
 

2. Případné vystavení faktury pro zaměstnavatele žádejte na ekonomickém oddělení DDM v Husově ul., v Ml.Boleslavi na 
tel. 326 323 281 u pí. Čančíkové. 
 

3. Požádejte lékaře Vašeho dítěte o vystavení potvrzení o zdravotní zp ůsobilosti  (platí 1 rok - možná ještě vystačíte 
s loňským!) a těsně před odjezdem na tábor vyplnit tzv. „prohlášení rodi čů“. 
 

4. Nachystejte všechny potřebné věci, nechte své lovce sbalit jejich krabice  (pomozte dětem s balením pouze radou, 
nedělejte to za ně – oni se v tom budou muset orientovat 2 týdny bez Vás!!) a 5.7. hurá na tábor.. 

 
5. Počítejte s tím, že Váš lovec či lovkyně se Vám bude chtít po táboře pochlubit tím, co všechno jsme tu během 14 dní 

zažili a vytvořili, proto jsme naplánovali vyzvednutí dětí v Dolním Bousově a ne v MB. Naplánujte si tedy cestu na 
konec tábora  a rezervujte si pár desítek minut na zážitky a zásluhy svého táborníka ještě na tábořišti. 

 
PRO PŘIPOMENUTÍ: 
Odjezd na tábor:  neděle 5.7.2015, sraz v 15:00 na žel.zastávce MB-město, PŘEDÁNÍ ZAVAZADEL V NADZEMNÍM 
PARKOVIŠTI BONDY CENTRA (bílá cindří dodávka VW). Transportní vybavení dítěte: malý batůžek s pláštěnkou, průkaz 
zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře a prohlášení rodičů. Je možno předat dítě s bagáží přímo na tábořišti v Bousově 
(mezi 16:15 -16:30) po předchozí domluvě.  Doprava zálesáků, kteří budou pomáhat se stavěním již od pátku 3.7. bude 
domluvena na schůzce.  
Vyzvednutí d ětí po tábo ře: Sobota 18.7.2015 po 14. hodině na našem bousovském tábořišti (http://www.mapy.cz/s/i0fe). 
Parkujte prosím na místě vyznačeném v mapě, nebo podle cesty (ne na louce).   
Adresa tábora: Tábor Doba kamenná, Tábořiště Dětí lesa, 294 04 Dolní Bousov,  
Telefon na tábor  – POUZE PRO DŮLEŽITÉ SMS: 724 985 149     
Kontakt na vedoucího tábora do začátku prázdnin: Honza Cindr, 724 985 149, jan.cindr@ddm-mb.cz, o prázdninách 
v naléhavých případech pouze telefon či sms. 
 

 
 
 
 



 
 
 

PRO PRAVĚKÉ LOVCE A BOJOVNÍKY: 
   Tě mamut! 
Zdrháme zpátky do pravěku, doufám, že do toho jdeš s náma!  
Máme přepychový chýše, oheň a vodu, snad i něco ulovíme… 
Vyrážíme o neděli  5. dne měsíce bouří, 3 hodiny po poledni. Pokud chceš přežít a zapadnout do naší tlupy, nezapomeň si opatřit: 
 
1. Pravěký oděv! Bez něj jsi nula neboli lůzr. Pončo Dětí lesa ujde, pokud máš chuť, sežeň něco fakt pravěkého. Mělo by to 

nejen dobře vypadat, ale taky umožňovat pohodlný pohyb v pravěkém terénu, třeba na lovecké výpravě. 
2. Originál pravěkou krabici na všechny své věci. Kufry a batohy neberem! Musí se ti do ní vejít všechno krom gumovek a bot 

a měla by jít zavřít – nejlepší je klasická banánovka. Můžeš si vzít jednu, maximálně dvě, originální výzdoba je na tobě 
(jen musíš použít vodě odolné barvy, jinak budeš mít ve vlhku všechno barevné). Kdož máš ještě indiánskou krabici, taky 
ujde.. 

3. Určitě budou bitky a lovy. Potřebuješ 5 měkkých, ale pevných (nerozpadavých) bojových koulí, nejlíp ze starých ponožek 
nebo hadrů. Musíš si je rychle poznat i v bojové vřavě mezi desítkami dalších koulí a musí přežít pár bitev!  

 
  Takže nezapomeň: 5. dne měsíce bouří s pořádně nabroušeným nožem! 
  Howgh! 

 
 
 
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR:  
Všechny v ěci doporu čujeme z řeteln ě označit  (včetně příboru a jídelních misek)! 
Po každém táboře zbyde spousta věcí, které nikomu nechybí! 
 
Nezapomeň: 
� Starší pohodlné neparádní kalhoty + šortky nebo trenky 
� Teplákové soupravy nebo slabé kalhoty a mikiny (radši dvě) 
� Trička (krátký a dlouhý rukáv) 
� Svetr a větrovku 
� Slabé i silné ponožky (radši víc) 
� Spodní prádlo + něco na spaní 
� Plavky (i neplavci)  
� Boty na sport a túry (pohodlné, ne nové), sandály  
� GUMOVKY! 
� PLÁŠTĚNKU (nebo delší bundu se 100%  vodotěsnou membránou)! 
� Šátek, kapesníky a ručníky (aspoň dva) 
� Čepici, krém a brýle (to vše proti sluníčku) 
� Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček a pasta na zuby, WC papír) 
� Zástěru nebo dlouhou košili na zamazání a zničení!! 
� SPACÁK ! (karimatka není nutná, ale dá se na ní válet venku) 
� EŠUS (2 misky – lze i plast ) + PŘÍBOR + HRNEČEK  
� Šití a pár knoflíků (i kluci !) 
� Kolíčky na prádlo, asi 3m prádelní šňůry nebo uzlovačku 
� OSTRÝ A PEVNÝ ZAVÍRACÍ NŮŽ, BATŮŽEK, LAHEV NA PITÍ (nejlépe lehkou z plastu) 
� Hudební nástroj, máš-li 
� Zápisník, psací potřeby, pastelky, dopisní obálky a známky! 
� Hru, knihu… (něco pro období dešťů) 
� Baterku (budeme bez elektřiny) 
� Peníze (maximálně 200Kč) 
� Pravěkou krabici na věci – ideálně banánovku  (každý smí mít nejvýše dvě, slouží i pro přehledné uložení věcí) 
� Pravěký oděv nebo pončo Dětí lesa, případně další stylové doplňky…(máš-li) 
� 5 měkkých „ponožkových“ bojových koulí, které si poznáš mezi ostatními 
� PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 
 
Nech doma: 
- šperky, drahé věci a všechny zbytečnosti  
- rádio, mp3, mobil, „videohry“ apod. – nejen že se mohou ztratit či zničit, ale na náš přírodní tábor nepatří! 
- parfémy, šminky, boty na podpatku a jiné parády… 



Posudek o zdravotní zp ůsobilosti dít ěte k účasti na zotavovací akci a škole v p řírodě  

Jméno a příjmení dítěte:       datum narození: 
 
adresa trvalého pobytu: 
 
 
1. Posuzované dít ě k účasti na škole v p řírod ě nebo zotavovací akci 
a) je zdravotně způsobilé*,   b) není zdravotně způsobilé*,   c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): 
 
 
 

 
2. Potvrzení o tom, že dít ě 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:   ANO  /  NE  *) 
 
b) je proti nákaze imunní (typ / druh): 
 
d) je alergické na: 
  Doporučená akutní léčba při alergické reakci: 
 
 
 

 
e) dlouhodobě užívá léky (typ / druh, dávka): 
 
 
 
 

 
Datum vydání posudku:    podpis, jmenovka léka ře: 
        razítko zdrav. za řízení:  
 
 
 
 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní 
způsobilosti.           * = NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ * 
 
 

Prohlašujeme, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti:______________________________________________ 
 
narozenému dne: _______________, bytem: __________________________________________________________ 
karanténní opatření, a že v posledním týdnu dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou. 
Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů bychom se dopustili přestupku proti zákonu.  
      Dále prohlašujeme, že dítě je v dobrém zdravotním stavu a je schopno absolvovat dětský tábor. 
Upozorňujeme provozovatele tábora na: 
 

� zdravotní omezení dítěte:______________________________________________________________________ 
 
� alergie: __________________________________________________________________________________ 
 
� užívané léky či přípravky:______________________________________________________________________ 

 

Zároveň podle novely zákona 372/2011 (§35) tímto poskytuje me souhlas k p řípadnému poskytnutí nezbytné pé če 

k záchran ě života či zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutím pr vní pomoci a nezbytn ě nutnou 

hospitalizací našeho dít ěte. (Podle novely zákona nesmí být dítě ošetřeno bez souhlasu zákonných zástupců).  

 

Aktuální telefonické spojení na rodiče během tábora: otec ___________________ matka:_______________________  

 

V: ___________________________________________________      Dne: __________________________________ 
 
 
Podpis obou rodičů: otec_________________________________ matka ____________________________________ 
 
* Vyplňte až v den nástupu dítěte na tábor a odevzdejte spolu s průkazem zdravotní pojišťovny a lékařským 
posudkem při předání dítěte 

 


