
Informace pro rodiče  
1. Pořadatel tábora:  
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s., Luční 179, 25163 Všestary, IČO: 4943911 
 
2. Oficiální stránky tábora: www.klubctyrlistek.cz 
 
3. Adresa tábora: 
LT Klub Čtyřlístek 
<jméno dítěte> 
Zruč nad Sázavou 285 22 
 
4. Hlavní vedoucí: Petr Suchý 
tel.: 724148850, 
petr.suchy@klubctyrlistek.cz  
 
5. Příprava 
Před odjezdem na tábor je potřeba si připravit následující: 

a) Posudek o zdravotní způsobilosti dětí - vystaví lékař. Můžete použít jiný formulář než 
náš (pro školu v přírodě nebo lyžařský výcvik), ale musí být platný (ne starší než 24 
měsíců). Pokud odevzdáte originál, vrátíme jej na konci pobytu. Doporučujeme poslat 
skenem do 30.6.2020 na jana.vancurova@klubctyrlistek.cz nebo odevzdat při 
předání dítěte. Vzor ke stažení zde. 

b) Nástupní list (čestné prohlášení o bezinfekčnosti). Podpis nesmí být starší více než 
24 hod před nástupem na tábor. Vzor ke stažení zde. Nutno předat při předání dítěte. 

c) Kopii kartičky zdravotního pojištění, nalepte, prosím, do nástupního listu. 
d) Sbalit věci a připravit účastníka (musí být zdravý, nesmí mít vši,...) - seznam 

doporučeného vybavení ke stažení zde 
e) Veškeré léky včetně vitamínů apod., kterými dítě na tábor vybavíte. Léky žádáme 

viditelně označit jménem dítěte. Léky můžete nechat dítěti nebo předat při předání 
dítěte. 

f) Kapesné (u menších dětí) v podepsané otevřené obálce. Doporučujeme částku 200 
Kč. Můžete nechat dítěti nebo předat při předání dítěte. 

 
5. Doprava: individuální 
PŘÍJEZD na tábor směřujte 1.7.2020 na dobu 16.00-18.00. Tábor je zde  
https://mapy.cz/s/murenekuju 
 
Bod 1 označuje tábořiště, pozor - auto je potřeba zanechat u bodu 2 - parkoviště před 
restaurací Na Ostrově. Zbytek cesty (po polní cestě vpravo od restaurace) je potřeba 
vykonat pěšky. Po příchodu do tábora té proběhne kontrola dítěte a dokumentů (Nástupní 
list + Zdravotní způsobilost) zdravotnicí, které můžete odevzdat případné léky, kapesné a 
sdělit další detaily. Následuje předání dítěte vedoucímu oddílu. 
 

http://www.klubctyrlistek.cz/
mailto:jana.vancurova@klubctyrlistek.cz
https://klubctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2020/01/ZdravotniZpusobilost.pdf
https://klubctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2020/01/N%C3%A1stupn%C3%AD-list-d%C3%ADt%C4%9Bte.pdf
https://klubctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2020/01/Seznam-v%C4%9Bc%C3%AD-Minecraft-t%C3%A1bor.pdf
https://mapy.cz/s/murenekuju


 
 
ODJEZD z tábora směřujte na 11.7.2020 09.00-10.00. Poté nastupuje uklízecí četa a do 
12:00 musí být tábor uklizen a opuštěn, protože nastupuje další turnus. 
 
6. Doprava: vlakem 
 
Příjezd na tábor 
 

Stanice Odjezd Sraz - čas Sraz místo 

Praha 12:05 11:30 Před prodejnou McPen - 
podchod na jižní stranu 
nástupiště 

Mnichovice 12:44 12:15 Budova nádraží 

Čerčany 13:03 12:30 Budova nádraží 

 
Na místě srazu proběhne kontrola a předání dítěte a dokumentů (Nástupní list + Zdravotní 
způsobilost) a můžete odevzdat případné léky, kapesné a sdělit další detaily. Dítě by mělo 
mít malý příruční batůžek se svačinou a pitím do vlaku a dále jedno velké zavazadlo, které 
bude schopno samo transportovat na vzdálenost 50 metrů. Předpokládáme, že účastník se 
postará o svoje zavazadla během cesty sám (umístit zavazadlo nad sedadla mu pomůže 
vedoucí). Ve Zruči bude přistaveno auto, které velká zavazadla na tábor odveze. Účastníci 
dojdou na tábor z nádraží ve Zruči sami (cca 1 km). 
 
Odjezd z tábora 
 

Stanice Odjezd  Sraz - čas Sraz místo 

Zruč 9:13  9:00 Budova nádraží 

Čerčany 11:00  11:00 Budova nádraží 



Mnichovice 11:14  11:15 Budova nádraží 

Praha 11:52  11:52 Nástupiště příjezdu vlaku 

 
Předpokládáme, že jak dítě na tábor pojede, tak z něj odjede. Je samozřejmě možné 
domluvit i individuální kombinaci např. tam vlakem zpět vlastní doprava. 
 
6. Ubytování: ve stanech s podsadou 
 
7. Mobilní telefony nejsou povolené. Pokud budete potřebovat dítěti zavolat, můžete tak 
učinit v době 8.00-9.00 nebo 19.00-20.00 na mobil vedoucí oddílu. Kontakt si prosím 
vezměte při předání dítěte vedoucímu, nyní ještě nevíme, kdo bude v kterém oddíle. 
Důvody, proč nejsou na táboře telefony povoleny, jsou následující:  
 
- neručíme za ztrátu či poškození 
- na táboře není el. proud, takže není možné telefony dětí dobít 
- dítě je na táboře také proto, aby posílilo svoji samostatnost a nezávislost, a to jak na 
rodičích tak na digitální technice 
 
8. Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí 
lékaře či táborového zdravotníka v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. U 
nadstandardních ošetření, léků a léčebných postupů hradí doplatky rodiče. Pokud 
předpokládaná doba léčení přesáhne 3 dny, bude dítě předáno rodičům do domácího léčení. 
 
9. Případná škoda způsobená dítětem bude řešena v souladu s platnými právními předpisy. 
Porušení pokynů pro rodiče či táborového řádu nebo jakékoliv hrubé porušení základních 
norem společenského chování (šikana, konzumace návykových látek, kouření spod.) se řeší 
okamžitým vyloučením dítěte z tábora. 
 


