
 

 

Dům dětí a mládeže Osek 
Dolnonádražní 269, Osek   IČO 70825645 

č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@ddmosek.cz 
  

 

                       V Oseku, dne 15. června 2021 
 

    Pokyny pro účastníky zálesáckého tábora 
 

  Místo:   Nezabudice, Křivoklátsko 

  Termín:   18. 7. 2021 – 31. 7. 2021 
  Hlavní vedoucí: Bc. Jan Hrabáč  
     MT 607 219 613 
  Zdravotník:  Bc. Michaela Hrabáčová 

       MT 728 144 092 
 
 

Odjezd je v neděli 18. 7. 2021 v 9.00 hod. autobusem od DDM (Dolnonádražní 269, Osek). 
Dostavte se nejpozději v 8.30 hod. k DDM. Pokud se nemůžete, či nechcete dostavit 
k odjezdu autobusem, pak je potřeba kontaktovat hl. vedoucího na výše uvedeném telefonním 
čísle a příjezd do tábora po vlastní trase a vlastním vozidlem naplánovat nejpozději do 13 hodin 
v neděli 18. 7. 2021. Na cestu dětem přibalte svačinu a dostatek tekutin. V táboře na všechny 
bude čekat oběd. Příjezd je v sobotu 31. 7. 2021 ve 12.00 hod. opět k DDM v Oseku. 
 
Osobní věci dětí se povezou autobusem společně s nimi. Ideálně sbalte do většího, ale 
ploššího zavazadla, které půjde zmáčknout pod lůžko. Různé sportovní tašky, které jdou 
zmáčknout, jsou na toto ideální. 
 
Cena poukazu zahrnuje dopravu, stravu 5x denně, pitný režim, pojištění odpovědnosti, 
materiál, ceny a odměny, pedagogický a zdravotnický doprovod.  

 
Seznam základních nezbytných věcí 

 
alespoň 3x ústní rouška (na výlety) 
karimatka  
spací pytel (s komfortní teplotou alespoň 
+5° nebo teplejší) 
deka (např. larisa) 
2x ručník (osuška) 
toaletní papír 
hygienické potřeby (mýdlo, šampon, 
kartáček na zuby, žínka, zubní pasta atd.) 
repelent 
2x papírové kapesníčky 
krém na opalování (vyšší faktor) 
kruh, rukávky (pouze pro neplavce) 
2x zdroj světla a dostatek náhradních baterií 
(ruční baterka, čelová svítilna) 
Ešus (ideálně vhodný i pro ohřev na 
ohni), příbor, hrníček (vše podepsané a 
s úpravou pro zavěšení na háček) 
batoh na menší výlety (na svačinu, ručník, 
pití a pláštěnku) 
pokrývka hlavy 
 

pláštěnka (případně !nepromokavá! bunda 
s kapucí) 
plavky 
sportovní obuv 
nepromokavá obuv (gumáky, kanady apod.) 
pevná kotníková obuv – pro pohyb v terénu 
obuv pro pohyb v táboře (sandály, pantofle 
apod.) 
boty do vody, které nespadnou z nohou! 
(chodíme do řeky, kde jsou ostré kameny a 
proud) 
2x šortky 
2x tepláky/kalhoty 
4x tričko s krátkým rukávem 
mikina (svetr) 
15x pár ponožek 
15x spodní prádlo 
1x pyžamo (věci na spaní) 
lahev na pití (označená či podepsaná) 
hadrový pytel na špinavé prádlo 
a dále dle uvážení a předpovědi počasí 

 
Doporučujeme kapesné ve výši do 400 Kč. V okolí je pouze jedna restaurace a žádný krámek. 
Díky COVIDU-19 nebudeme moci navštívit ani Křivoklát. 



 

 

U autobusu v den odjezdu odevzdáte zdravotnici (M. Hrabáčová): 

 vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost (s datem odjezdu),  

 čestné prohlášení o testování, prodělané nemoci COVID-19 nebo očkování vč. originál 
potvrzení o testování (testování na testovacím místě: metodou PCR – max. 7 dnů před 
odjezdem, antigenní testování – max. 3 dny před odjezdem), potvrzení o prodělané 
nemoci COVID-19 nebo potvrzení o očkování (1. očkování – min. 22. den od očkování). 
Čestné prohlášení je zveřejněno na našich webových stránkách nebo si ho osobně můžete 
vyzvednout na recepci v DDM. V případě změny Vás budeme informovat. 

 1 vlastní AG test – podepsaný (po sedmi dnech musíme děti otestovat),  

 očkovací průkaz dítěte (do očkovacího průkazu vložte 100 Kč - čerpání na případný 
poplatek lékařské pohotovosti). Nevyčerpanou částku vrátíme v den návratu dětí z tábora, 

 kartičku pojištěnce (může být kopie),  

 posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře.  

 
Pokud Vaše dítě užívá pravidelně léky, žádáme Vás o jejich odevzdání s přesným 
návodem užívání. Kdo používá rovnátka, dioptrické brýle – vzít s sebou. Dětem přibalte 
kapky na kašel a na rýmu, Paralen, Septolete nebo Junior-Angin (pastilky na bolest 
v krku), Fenistil (mast), příp. Kynedril, a vše podepsané odevzdáte také při odjezdu u 
autobusu. Při návratu z pobytu nevyčerpané léky vrátíme. Další případné dotazy zodpovíme na 
tel. čísle 607 219 613 (J. Hrabáč), přímo v DDM nebo na kontaktech v těchto propozicích. 
 
Upozornění: Neručíme za cenné věci (šperky, tablety apod.), které nepatří do základního 
vybavení na tábor. Zvažte, zda jsou tyto předměty nutné a zda je chcete vystavovat riziku ztráty 
či znehodnocení (ve stanu bývá zvýšená vlhkost a nelze jej zamknout).  
 
Připomínáme zákaz mobilních telefonů na všech pobytových akcích! V případě jakýchkoliv 
potíží se s vámi spojí hlavní vedoucí tábora. Tábořiště se nachází v údolí mezi kopci a je zde 
signál pouze slabý či žádný. Pokud budete chtít dítěti telefonovat, napište prosím první SMS (ta 
nám dorazí někdy až za několik hodin). Učiňte tak ale pouze v případě, že jej potřebujete 
neodkladně kontaktovat. Preferujte, prosím, písemnou formu, tedy pohledy či dopisy. 
Pomůžete tak dětem pracovat se steskem a nám ulehčíte práci hledáním signálu a utěšováním.  
Děkujeme za pochopení. 
 

Přesné umístění tábora: GPS 50°00'36.9"N 13°48'40.1"E 
     
Adresa pro zasílání pošty: 
DDM Osek – tábořiště Záře 
V potocích – Nezabudice 
270 23  Křivoklát 
 
 
 
Těšíme se na Vás .      Bc. Jan Hrabáč, hlavní vedoucí tábora 
 
 
 
 
 


