Milí rodiče,
nejprve bychom Vám chtěli poděkovat, že jste pro své děti
vybrali právě náš tábor a věříme, že se u nás vašim dětem
bude líbit a samozřejmě pro to uděláme maximum. Určitě
jste si o našem táboře již zjišťovali potřebné informace,
nicméně bychom Vám rádi shrnuli vše podstatné do tohoto dopisu.
Nejprve k samotnému umístění a zázemí tábora. Naše osada se nachází na kraji obce Manětín,
na louce obklopené lesy. Podél louky protéká potok. Děti jsou ubytovány po dvojicích ve
stanech s podsadou. Pro stravování využíváme zděnou budovu, kde se nachází kromě jídelny
s krbem také kuchyň, marodka a kancelář. Toalety jsou splachovací, po nedávné rekonstrukci.
Umývárny pro základní hygienu se nacházejí z venkovní strany zděné budovy a letos proběhne
kompletní rekonstrukce. Sprchy jsou od loňského roku úplně nové, jsou v jiné části tábora a
využívají pitnou vodu ze studny, která je samozřejmě ohřívána.
Před časem proběhla nákladná montáž čističky pitné vody.

Celotáborová hra:

Plavba za dobrodružstvím!
„Z Kladna vyplouváme do dřívějších časů, na tajuplnou plavbu do neprobádaných
karibských ostrovů poznat zdejší kmeny a obohatit se o jejich vědění, či se pokusit
s nimi udělat nějaký výhodný obchod. Pojeďte s námi objevovat nový svět a zažít
dobrodružství, které ještě neznáme … 😉“
Kostým: Námořník, námořnické tričko (nejlépe pruhované), námořnickou čepici,
či klobouk, kalhoty.
Odjezd autobusu na tábor je v sobotu 16. července 2022 ve 13:00 z Náměstí starosty Pavla.
Pokud někteří z vás odvezou děti až do tábora vlastní dopravou, je nutné tuto skutečnost
dostatečně dopředu nahlásit hlavnímu vedoucímu. Nezapomeňte, že při odjezdu je
potřeba odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti s datem dne odjezdu. U autobusu bude
přítomna zdravotnice, které odevzdáte léky včetně popisu užívání a dávkování (pokud
dítě nějaké potřebuje), případně kapesné.
Zkontrolujte, jestli děti nemají vši, a pokud s nimi přišly v poslední době do kontaktu, tak
nás na tuto skutečnost, prosím, upozorněte.
Návrat z tábora je taktéž v sobotu, a to 30.července 2022 na Náměstí starosty Pavla okolo
14:00. Přesný čas bude upřesněn SMS zprávou den před návratem. Prosíme, dostavte se
k odjezdu i příjezdu včas.
Chtěli bychom vás také upozornit, že výslovně NEDOPORUČUJEME, aby s sebou děti měly
cennosti včetně mobilních telefonů, hrozí riziko poškození a ztráty, dalším podstatným
důvodem je to, že nemáme místo, kde by si děti mohly mobily nabít. Nicméně v případě potřeby
se nemusíte bát, že nebudete v kontaktu. Po rozdělení dětí do skupin vám vedoucí oddílu,
starající se o vaše dítě, zašle SMS zpráv, ve které uvede, kdy bude k zastižení. V případě, že
v den příjezdu na tábor žádnou SMS neobdržíte, kontaktujte hlavního vedoucího. I přesto buďte

prosím tolerantní, budeme na táboře a o děti bude dobře postaráno. Jak jsme vás již
informovali dříve, neschvalujeme návštěvy dětí, nicméně „požadujeme“, abyste posílali co
nejvíce pohledů a dopisů. Pro připomenutí uvádíme adresu tábora:

LDT Kladno – Osada
Údolí Stříbrného potoka
331 62 Manětín
Dopisy dětí domů nekontrolujeme, pokud by si dítě v dopise stěžovalo, informujte, prosím,
hlavního vedoucího.

V neposlední řadě bychom chtěli připomenout vybavení, které bude dítě nutně potřebovat:
• SPACÁK – funkční a nepoškozený; v noci je chladno a vlhko, tudíž musí dítě zahřát
•

BATERKA – nezapomeňte, že musí vydržet svítit každý večer po dobu 14-ti dní, tzn.,
zabalte i náhradní baterie; nejpraktičtější svítilnou je tzv. čelovka

•

NEPROMOKAVÁ OBUV – není totéž jako holinky; nepromokavou obuv budou děti
potřebovat na chůzi v terénu, sportování a veškeré aktivity, při kterých jsou holinky
naprosto nevhodné až nebezpečné.
Pro ilustraci, jak má vypadat nepromokavá turistická obuv:

Pro ilustraci, jak nemá vypadat nepromokavá turistická obuv:

•

HOLINKY

•

NEPROMOKAVÁ BUNDA – obdobně jako s obuví, bunda není totéž, co pláštěnka;
prosíme o zabalení bundy, ve které se dítě bude moci normálně a neomezeně pohybovat
a v případě potřeby ho ochrání před promoknutím.

•

BATOH – vzhledem k tomu, že pořádáme dvoudenní výlet, je nutné vybavit dítě
takovým batohem, který se mu pohodlně ponese, bude s ním schopno ujít přibližně 10
km, a do kterého se musí vejít spacák, náhradní oblečení, jídlo na dva dny, což nesplňuje
batoh, který nosí děti do školy na učení. Například nejmenší děti vozí batoh o objemu
26 litrů, který je pro ně dostačující. Berte ohled na fyzickou stránku a tělesnou
konstrukci Vašeho dítěte. Na batoh není možné nic připevnit, ani nést nic v ruce.
Doporučujeme vyzkoušet, zda se vše potřebné do batohu vejde. Tento výlet je pro děti
vždy obrovským zážitkem, tak jim to, prosím, nekažte nevhodným vybavením. Batoh
musí být vybaven nejméně bederním pásem, nejlépe i hrudním.
Doporučená velikost batohu:

6-8 let- 30 až 35 litrů
9-11 let- 35 až 50 litrů
12-15 let- 45 až 60 litrů
Pro ilustraci foto účastníka s batohem:
TAKTO NE !!

TAKTO ANO !!

•

LAHEV NA PITÍ NA PĚŠÍ VÝLETY

•

REPELENT

•

OBUV – doporučujeme minimálně 2 páry bot vhodných jak na sport, tak na pohyb
v přírodě; nebalte boty „na dotrhání“, trpělo by tím pouze vaše dítě

•

DOSTATEK OBLEČENÍ včetně spodního prádla a ponožek; prosím myslete na
nevyzpytatelnost počasí

•

Šátek – potřebný pro hry

•
•
•

pokud dítě nosí brýle, dejte mu pouzdro na jejich odkládání
Pokud dětem balíte, balte zavazadlo s nimi, ať vědí, co mají s sebou a kde to mají hledat.
Společenská hra

:

Náramky proti klíšťatům ( na zvážení každého rodiče. Od doby kdy jsme je začali
doporučovat jsme zaznamenali menší počet přisátých klíšťat.

Kromě výše uvedeného vybavení uvádíme pro představu doporučený seznam věcí:
trička
(kapesní nůž)
psací potřeby
teplé věci na spaní
nůžky
pohledy
mikiny
boty do vody
známky
krátké kalhoty
sandále
karimatka
dlouhé kalhoty
mýdlo
kapesné
silné ponožky
kartáček a pasta
ešus
slabé ponožky
ručník
lžíce
spodní prádlo
hřeben
hrnek
plátěný šátek
opalovací krém
zápisník
kapesníky
šampon
pastelky
pokrývka hlavy
toaletní papír
škrabka na brambory
plavky
taška na špinavé prádlo
polštářek
Abyste věděli, co vaše dítě na táboře prožívá a jakých aktivit se účastní, budeme vás denně
informovat na našich facebookových stránkách o průběhu dne včetně fotografií a jednotlivých
zážitků (www.facebook.com/letnitabormanetin)

DOKUMENTY :
-

Potvrzení lékaře : prosíme o odeslání co nejdříve na email

tabormaneti@seznam.cz . Nedávejte prosím originál, potvrzení má platnost
2 roky.
- Kartička pojištěnce : kopii kartičky prosím odešlete na email.
- GDPR: souhlas se zpracováním osobních údajů byl dán podpisem
přihlášky
- Potvrzení o bezinfekčnosti : potvrzení musí být podepsané v den
odjezdu.
-

-

VŠECHNY DOKUMENTY VÁM ZAŠLEME V PŘÍLOZE
NA EMAIL.

Prosíme o odevzdání všech dokumentů
nejpozději do 16. června 2022.
Vše potřebujeme zpracovat a není čas rodiče
uhánět, že namají něco odevzdáno. Myslete,
prosím na to že vše děláme ve vlastním volnu a
zdarma. Děkujeme

Děti během tábora sbírají body za úklid stanů a další aktivity, které si pak mohou vyměnit za
táborové „peníze“ a utratit je v táborové prodejně. Věci, které si děti mohou nakoupit,
shromažďujeme v průběhu celého roku, ať už jde o různé hračky, knížky, omalovánky, reklamní
předměty, sladkosti, psací potřeby apod. Pokud byste měli možnost nám s vybavením prodejny
pomoci, budeme rádi za jakoukoliv drobnost i nedrobnost.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme a už se na vaše děti moc těšíme!
S pozdravem

Vlastimil Třebeška (hlavní vedoucí)
mobil: 605 487 048
Kontaktní osoba (přihlášky):
Pavel Korytko
Mobil: 777794412
e-mail: tabormanetin@seznam.cz
Michaela Anisová (zdravotnice)

mobil: 724 901 907

