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Středisko volného času „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou 
zve všechny táborníky na jubilejní 25. stanový tábor v termínu 

 

3.7. – 14.7. 2017 na táborové osadě „U starého mlýna“ 
(Prorubky v Orlických horách) 

 

letos s celotáborovou hrou 
 

FARAONOVA POMSTA 
 

 
Egypt. Mýty a dodnes tajemnými záhadami opředená země, kde faraoni vládli tvrdou rukou 
a nechávali si svými otroky stavět honosné pyramidy, aby sami po své smrti vstoupili mezi 
Bohy. Své posvěcení si jistili blyštivými dary a nástrahami ve svých pohřebních komorách. 
Však také pozdější hledači pokladů a vykradači hrobek často naráželi na různé pasti a léčky 
a mnozí se živí z útrob pyramid zpátky nevrátili. Tábory hledačů soužily záhadné nemoci a 
pověrčiví domorodí Egypťané odmítali vstupovat do odkrytých vykopávek a neustále křičeli, 
že je to „faraonova pomsta“.  
Pátrali jsme v archivech, sledovali výpravy profesora Indiana Jonese, oprašovali staré knihy 
a pozorně sledovali vyprávění českých egyptologů, kteří jsou jedni z nejlepších na světě ! 
Dá se faraonova zloba překonat? Vskutku zkouška jen pro otrlé… tedy vlastně pro nás! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Milý kamaráde, 

 
léto nás opět všechny volá a s ním i spojené letní tábory, nejvíce ty dobrodružné uprostřed přírody.  
Takovým místem je i táborová osada na Prorubkách v Orlických horách.  
Údolí malé říčky Kněžny, okolní lesy a další krásy nás všechny letos opět očekávají!  
Stejně jako v minulých letech se o Tebe bude starat parta dobrých vedoucích a praktikantů. 
Nebude chybět celotáborová hra, soutěže, táborák, zpívání u kytary, noční hlídky, stezka odvahy, 
spaní pod širákem, koupání, výlety do okolních míst, turnaje a další zábava a legrace. 
 
Těšíme se na Tebe a 12 dní společně prožitých s úsměvem a dobrou náladou na táboře. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další informace, historii, kroniku a fotky z našich táborů hledej na www.mrmaci.com !!! 
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Milí rodiče, 
 

pro pohodový průběh tábora dodržujte, prosím, tato pravidla! 
 
- Neposílejte dětem balíčky s jídlem, budou 

mít  dostatek. 
- Návštěvy s ohledem na ostatní děti nejsou 

povoleny. 
- Nedoporučujeme brát na tábor mobilní 

telefony a jiné cennosti, neručíme za 
případné ztráty či poškození. 

- Pište co nejvíce svým dětem pohledy a 
dopisy. 

- Pokud budete mít potřebu, volejte mobilní 
telefon do tábora 737 248 932 nebo 
604 611 144 od 17.00 do 18.30 hod.    

--------------------------------------------------------------- 
 
Táborový poplatek je 4.200,- Kč  (SLEVA 300,- na druhou přihlášku u sourozenců) 
 
V ceně je zahrnutý zpěvníček a potištěné tričko na památku pro každého táborníka - prosíme 
v přihlášce níže zakroužkovat požadovanou velikost pro naši snadnější přípravu, děkujeme. 
 
Platba se provádí na účet Střediska volného času Lomnice nad Popelkou u KB 78-9630830237/0100  
Uveďte prosím variabilní symbol 07 !!! 
 
Adresa tábora : Letní tábor „ U starého mlýna“ z HK 
                         Liberk – Prorubky 
                         pošta Rychnov nad Kněžnou 
                         516 01 
 
Počítejte ale s tím, že pošta poslaná před koncem tábora už nás nemusí zastihnout :o) 
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SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

 
Prosíme Vás o přesné dodržení seznamu!!! 

 1. teplé oblečení na noc 
 2. dlouhé kalhoty  na výlety 
 3. krátké kalhoty 
 4. 4x tepláky 
 5. spodní prádlo, kapesníky 
 6. nátělníky 
 7. trička s krátkým i dlouhým rukávem 
 8. plavky 
 9. čepici proti slunci 
10. větrovku 
11. teplý svetr 
12. punčocháče nebo spodky pro chladnější večer 
13. několik párů teplých ponožek, 12 párů bavlněných ponožek 
14. pevné šněrovací boty, sportovní obuv, pantofle, holínky !!!!!! 
15. pláštěnku !!!!! 
16. hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pastu, mýdlo, hřeben, krém na         
      opalování, 2 toaletní papíry, šampon, 2 ručníky (ne osušky) 
17. utěrku, hrníček na pití, ešus, příbor (vše nesmazatelně označené) 
18. zavírací nůž  
19. kapesní svítilnu, náhradní baterie, sešit A5, tužku, pastelky, fixy, nůžky 
20. 5 metrů prádelní šňůry !!! 
21. kvalitní teplý spací pytel, karimatku, igelit pod sebe pro spaní venku !!!   
22. středně velký batoh na výlety 
23. ZDRAVOTNÍ A OČKOVACÍ PRUKAZ, PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE, 
      KOPII KARTY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, POSUDEK OD LÉKAŘE – viz. příloha na str.5 
24. kapesné alespoň 150,-Kč (vyšší dle Vašeho uvážení) 
 
Povinné vybavení :  2 válečky modelíny, slabý štětec, tubu jakékoliv temperové barvy, 
libovolnou barevnou svíčku, naši legendární skořápku z kokosového ořechu rozříznutou na 
polovinu (dle možností), bílé prostěradlo na zničení,  bílé tričko na pomalování. 
 
 
 
  

SBALTE DĚTEM VĚCI DO STARÉHO KUFRU, NE DO BATOHU !!! 
 

POZOR – kufr by měl mít  
max. 30cm na výšku, jinak se nevejde 
do stanu pod postel ! 
 
Všechny výše uvedené věci jsou pro 
pohodový pobyt Vašeho dítěte 
nepostradatelné, proto pečlivě 
dodržte seznam!! Balte kufr 
s dítětem, aby poznalo své věci, 
případně vše označte jmenovkou !! 
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Závazná přihláška na letní stanový tábor Prorubky 2017 

 

Zaslat obratem na adresu provozovatele tábora 
  ADRESA:  Jarmila Cermanová                          mail: cermanova@svclomnice.cz                     
                 SVČ, Komenského 1037, p.s. 36                                                            
                 512 51  Lomnice nad Popelkou 
                 telefon: 481 671 979                        web: www.svclomnice.cz 
                        

Přihlašuji své dítě  jménem _______________________________________________________ 
 

na letní stanový tábor Prorubky v termínu 03.–14. 07. 2017 
                                                                                       

Bydliště _________________________________________________________________________ 
 

Rodné číslo ______________/__________   
 

E-mail pro snadnější komunikaci     __________________________________________________ 
 

Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny ______________________________________________ 
 

Jméno otce ____________________________ Jméno matky ______________________________  
 

Telefonní kontakt domů v době tábora pro případ nutnosti _______________________________ 
 
Nástupní místo do autobusu (pokud ne v Lomnici nad Popelkou) ___________________________ 
 

Táborový poplatek činí 4.200,- Kč  Požadovaná velikost trička:   S  -  M  -  L  -  XL - XXL 

(SLEVA 300,- na druhou přihlášku u sourozenců) 
 
Potvrzuji správnost uvedených údajů v závazné přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Středisko 
volného času „Sluníčko“ v Lomnici nad Popelkou (SVČ) se sídlem Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad 
Popelkou zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mé osobní údaje 
uvedené na této závazné přihlášce. SVČ může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zřizovací 
listinou a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou nebo do odvolání mého 
souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a SVČ mé údaje zlikviduje. 
Souhlasím také se zveřejněním fotografií mého dítěte z letního tábora pro účely propagace SVČ Sluníčko. 
 

Datum  ..........................                        Podpis rodičů ........ ...... ...... ...... ...... ...... 
 
--------------------------------------------------- zde odstřihněte --------------------------------------------  

 

PEČLIVĚ   USCHOVEJTE !!! 
 

ODJEZD :    od SVČ Lomnice n/Pop.           pondělí – 03. 07. 2017  v 09,00 hod.           
PŘÍJEZD :    k  SVČ Lomnice n/Pop.            pátek - 14. 07. 2017 v cca 17,00 hod. 
(prosíme o trochu trpělivosti, pokud by měl případně autobus lehké zpoždění…) 
 

Odjezd od SVČ – Komenského 1037 – vedle školního hřiště (nad Sportovní halou) 
 

 
BUS: Hořice (autobusové nádraží)  
        Hradec Králové (1. čerpací stanice JET od kruhového objezdu na příjezdu od Jičína) 
 
K odjezdu na tábor  nezapomeňte přinést:  1. zdravotní + očkovací průkaz 
                                                                 2. kopii karty zdravotní pojišťovny   
                                                                 3. prohlášení zákonného zástupce dítěte 
                                                                 4. doklad nebo kopii dokladu o zaplacení tábora 
                                                                 5. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti  
                                                                     na zotavovací akci 
 
Tyto doklady dejte prosím dítěti v obálce nebo deskách s viditelným označením jeho jména. 
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
(podle § 9 Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a přílohy č.3 k vyhlášce č.106/2001 Sb. v zákoně 148/2004 Sb.) 

 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte …………………………………………………………… 
datum narození ……………………… 
adresa místa trvalého pobytu……………………………………………………………………… 
 
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci  

 
 
 

a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*) 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)......................................................................... 
 
Část B) Posuzované dítě  

 
 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ..................................................................................................... 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ........................................................................ 
d) je alergické na ................................................................................................................................... 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ..........................................................................................  

 
 

*)Nehodící se škrtněte. 
 
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání 
poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh  na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže 
z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá 
s podmínkou. 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby ke změně zdravotní 
způsobilosti. 
 
 

Jméno a příjmení oprávněné osoby…………………………………………………………………… 
Vztah k posuzovanému dítěti ………………………………………………………………………… 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne …………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
podpis oprávněné osoby 

Datum vydání posudku…………………………  
podpis, jmenovka lékaře 
razítko zdrav.zařízení 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prohlášení zákonného zástupce dítěte 

Přineste k odjezdu autobusu spolu s potvrzením lékaře pro táborového zdravotníka!!! 
Nesmí být starší 1 dne před odjezdem!!! 

 
Prohlašuji, že dítě  ______________________________  narozené _________________________ 
 
bytem__________________________________________________________________________ 
 
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech 
před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
Jsme si vědomi právních následků při nepravdivém vyplnění tohoto prohlášení. 
 
 
 
 

V ………………………….. dne …………………                        ---------------------------------- 
 podpis zákonného zástupce 


