
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
NA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR oddílu Šipky  

V MEZIBOŘÍ 27. 7. – 10. 8. 2013  
(případně 27. 7. – 4. 8. 2013 pro zájemce z řad mladších dětí) 

 
Tentokráte na táboře založíme slavnou filmovou společnost, se kterou 
projdeme konkurzem do filmu, staneme se jeho tvůrci, herci i diváky. 
Naučíme se všemožné filmové dovednosti, od toho jak klapat klapkou po 
kaskadérské kousky v autech či při soubojích. Na chvíli budeme slavnými 
hereckými hvězdami nebo i součástí kreslených pohádek. A nakonec snad za 
to všechno obdržíme po zásluze Oskary… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritici a diváci třeste se,  
oddíl Šipky uvádí: 

FILMOVÁ FILMOVÁ FILMOVÁ FILMOVÁ 

DOBRODRUŽSTVÍDOBRODRUŽSTVÍDOBRODRUŽSTVÍDOBRODRUŽSTVÍ    
 
 
 



INFORMAČNÍ LIST  

 
Vážení rodiče a děti, 
 
dostáváte do rukou závaznou přihlášku na letní tábor  
v Meziboří, který se koná ve spolupráci se  
střediskem volného času Lužánky a se stále stejnými  
vedoucími oddílu Šipky... jak je tomu již přes 20 let.  
 
Tato přihláška se tradičně skládá z několika částí, jejichž smysl je následující: 
- INFORMAČNÍ LIST – to jest tento, si ponechejte, jako zdroj všech důležitých údajů 
- ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU + DOTAZNÍK – zašlete/předejte do 31. května 2013 na adresu SVČ 

Linka, Kosmonautů 4, 625 00, Brno – Starý Lískovec, na emailovou adresu ver.mark@seznam.cz. 
- LIST ÚČASTNÍKA + POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI odevzdáte spolu  s KARTIČKOU 

POJIŠTĚNCE (stačí kopie) na sraze. 
- po odevzdání závazné přihlášky Vám na email zašleme variabilní symbol, pod kterým je 

potřeba uhradit účastnický poplatek na číslo účtu: 2100163623 , kód banky: 2010, který činí 
3.000,- Kč pro členy oddílu Šipky, 3.200,- Kč pro nečleny. V případě pobytu 1. týden je 
účastnický poplatek v poloviční výši (1.500,- Kč pro členy oddílu/1.600,- pro nečleny). Platbu 
proveďte prosím co nejdříve, nejpozději však do 30. června 2013. V případě zájmu Vám vystavíme 
fakturu pro zaměstnavatele, kterou Vám obratem pošleme. Tento požadavek prosím 
zaznamenejte na přihlášce. 

 
!!! Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte by měl být vyplněn praktickým lékařem. Můžete použít i 
nějaký jiný formulář, který jste měli např. na školu v přírodě, nesmí být však starší více než jeden rok. 
Prosíme rovněž o odpovědné vyplnění potvrzení o bezinfekčnosti (součást listu účastníka). Pokud je 
dítě nachlazené či se dostalo do kontaktu s nakažlivou chorobou (střevní a jiné virózy), radši jej 
dovezte na tábor o 3 dny později. Doma se z toho zaručeně dostane lépe !!! 
 

Předem Vám děkujeme za pečlivé vyplnění všech formulářů. Předcházíte tak případným potížím 
v průběhu tábora. 

 
Pro rekapitulaci připojujeme základní informace o táboře: 
- tábor je určen pro 35 – 40 dětí ve věku 7 – 15 let (v případě zájmu bereme i šikovné předškoláky), 

nachází se v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny u malé vísky Meziboří (orientačními body 
na méně podrobné mapě jsou Křižanov a Strážek) 

- spíme ve stanech s podsadou 
- o děti se stará 8 pedagogicky proškolených vedoucích, kteří s nimi pracují po celý rok a je zde 

samozřejmě přítomen i kvalifikovaný zdravotník, všichni svou činnost vykonávají bezplatně 
- v tábořišti je pevná dřevěná kuchyň, jídelna a umývárka, které jsme si postavili svépomocí 
- vaříme si společně pod dozorem zkušeného kuchaře, děti se podílejí na celém provozu tábora, 

včetně zásobování, přípravy dřeva, topení a nočních hlídek 
- pro táborovou činnost jsou děti rozděleny do družin, které vede vždy jeden vedoucí a jeden 

instruktor  
- hry jsou směřovány tak, abychom si co nejvíc užili přilehlé lesy a louky, které jsou na míle vzdálené 

jakékoliv civilizaci 
- koupání probíhá v nedalekých rybnících 
- táborem nás provází celotáborová hra, kolem které se těch 14 dní točí celý svět 
- ADRESA TÁBORA: LT MEZIBOŘÍ, pošta Strážek, 592 53 
 
SCHŮZKA S RODIČI se letos uskuteční ve středu 29.5.2013 v 19,00 ve středisku volného času Linka 
(Domeček), Kosmonautů 4, Brno – Starý Lískovec. Účast doporučujeme zejména v případě, že s nám 
Váš potomek jede poprvé, či pokud máte nějaké individuální dotazy a požadavky na vedení tábora.  

 
 
 



 
SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ 

Všechny věci sbalte do kufru (nejlépe se v něm udržuje pořádek) a do velkého batohu 
(půjdeme s ním na třídenní výlet).  

Pokud chcete, aby se věci v přibližně stejném počtu vrátili, vylepte prosím do kufru 
seznam věcí, které dítě má a vše podepište. 

 

 
Dále bychom Vás chtěli upozornit, abyste dětem ve vlastním zájmu nebalili žádné cenné předměty. 
Dále upozorňujeme, že mobil není doporučeným předmětem a nebude dětem nabíjen.  
 
SRAZ: vše vypukne v sobotu 27. 7. 2013 v 11,30 - 12,00 na SVČ Linka (Domeček), Kosmonautů 4, 
Brno – Starý Lískovec. 
 
... jen pro zopakování... VĚCI, které máte mít s sebou na sraz 

- dítě, s věcmi zabalenými ve velkém batohu a v kufru 
- malý batůžek s jídlem a pitím na odpoledne – první jídlo bude večeře 
- list účastníka 
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
- kartičku pojištěnce (stačí kopie) 
- doklad o zaplacení tábora 
- všechny léky, které dítě užívá s jejich příbalovým letákem a dávkováním 
 

NÁVŠTĚVA RODIČŮ NA TÁBOŘE nejsou dovoleny, abychom po zkušenostech z předchozích let 
zamezili případnému „smutnění“ dětí, za kterými návštěva nepřijede. 
 
NÁVRAT: do všední reality proběhne v sobotu 10. 8. 2013 ve 14,00 opět na Domeček. 

SPACÁK – teplý (nejlépe přibalte i 
deku) 
Karimatka 
Polštářek (pokud bez něj neusnete) 
Pláštěnka (!bunda není pláštěnka!) 
Holínky (ve velikosti nohy dítěte) 
Baterka + náhradní baterie a žárovka 
Ešus + příbor  
Hrníček (nerezový označte, nebudete  
totiž sami, kdo si ho na tábor poveze) 
Nůž  (nejlépe malá kudlička) + škrabka 
Utěrka – už se domů nevrátí… 
Blok + psací a kreslící potřeby 
Nůžky + lepidlo 
KPZ 
Provázek 
Hygienické potřeby – podle vlastních 
potřeb, avšak minimálně: 
Ručník + mýdlo + šampón 
Kartáček + pastu 
Hřebínek 
Krém na opalování 
Toaletní papír 2x 

Oblečení a prádlo – podle vlastních potřeb, 
avšak minimálně: 
2x dlouhé kalhoty 
2x kraťasy 
2x svetr (nebo mikinu a svetr) 
dostatek triček s krátkým rukávem 
plavky 
pokrývku hlavy 
sluneční brýle 
pevné boty 
sportovní boty 
sandály 
teplé ponožky 
šátek 
bavlněné jednobarevné tričko, které se vrátí 
jinak zbarvené 
pytel na špinavé prádlo 
táborový obleček 
Do malého batůžku do autobusu: 
Svačinu + pití na sobotu  
(první jídlo bude až večeře) 
Přiměřené kapesné (do obchodu se 
dostaneme max. 3x) 
 



TÁBOROVÝ OBLEČEK: vzhledem k letošnímu tématu bude z vaší strany potřeba 
vybavit se kostýmem své nejoblíbenější filmové postavy. Jestli to bude jen nějaký 
chytrý doplněk nebo celý převlek necháváme na vašich možnostech, schopnostech, 
fantazii a hloubce vašich rodinných skříní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍPADNÉ DOTAZY SMĚŘUJTE NA HLAVNÍ VEDOUCÍ – Veroniku Markovou, 
telefon 605 236 868, email: ver.mark@seznam.cz, či na zástupce Kristýnu Markovou, 
telefon 605 035 256, email: kisa@luzanky.cz. 
 
Pokud máte nějaké příbuzné či známé s potomky, kteří by měli o tábor zájem, stačí 
zavolat či zaslat SMSkou adresu, na kterou chcete dodat závaznou přihlášku. 
 
Fotky z předchozích táborů a jiných akcí si můžete prohlédnout na 
www.sipky.rajce.net. 
 
S pozdravem, jménem celého vedení LT Meziboří 
 
 

Veronika Marková 
 
 


