
 

 

Letní tábor Studánka 15. 7. – 29. 7. 2017 

Stavba železnice 

Ahoj tábornice a táborníci, vážení rodiče 
 

Obdrželi jsme od vás přihlášku na letní tábor Studánka 2017 Stavba železnice. Níže naleznete 

doporučení, co si vzít s sebou na tábor, a instrukce o odjezdu. 

 

Eldorádo je spolek děti a mládeže s více než patnáctiletou historií. Jsme nezisková organizace 

založená zejména na dobrovolnické práci a rádi bychom touto formou požádali rodiče 

a mecenáše o finanční dar formou sponzorského příspěvku. Samozřejmě budeme rádi i za 

materiální dary, které souvisí s naší činností (sportovní náčiní a nářadí, vybavení pro 

táborovou základnu či praktické reklamní předměty nebo trvanlivé cukrovinky jako odměny. 

V případě zájmu o sponzorství, poskytnutí daru nebo spolupráci kontaktujte prosím Ing. 

Dalibora Vícha (tel. 777 208 313 nebo naca@eldorado.cz). 

 

Před odjezdem na tábor od vás budeme požadovat následující dokumenty: 

 Papírovou přihlášku – doplněnou o informace a podepsanou 

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – získáte u lékaře 

 Kartičku pojištěnce 

 Prohlášení rodičů 

 

Všechny zmíněné dokumenty jsme zaslali spolu s těmito pokyny na vaši registrovanou 

adresu, nebo je naleznete na stránkách tábora http://www.eldoradonachod.info/str/2017/03/10/lt-

studanka-2017-ii-turnus/ 

 

Bez těchto dokumentů nemůžeme dítě na tábor přijmout! 

 

Doporučení: 
 Na tábor doporučujeme starší oblečení, u kterého případné poškození nebo flek 

nebude vadit. Doporučujeme balit do kufrů – lépe se v nich udržuje přehled než 

v batohu.  

 Na tábor jede dítě, takže hlavní aktivitu při balení ponechejte na něm. Udělejte si 

hodně času a balte s ním. Zabalené věci nakonec překontrolujte! Doporučujeme do 

kufru přidat seznam věcí. 

 Doporučujeme věci označit. Hlavně ešus, nožíky apod. 

 Neprošlápnutá obuv znamená zvýšenou pravděpodobnost puchýřů. Dětem (ostatně i 

dospělákům) se pak špatně chodí. Také vyberte nebo si půjčte vhodný batoh. 

 Elektroniku a jiné cennosti nechte doma. Za poškození ani ztrátu nejsme schopni 

zodpovídat. 

 Na cestu dítěti připravte láhev s pitím a svačinu. Pytle s dobrotami, koláči, řízky a 

dalším podobným omezte. 

 Návštěvy na táboře nedoporučujeme z hygienických a psychologických důvodu 

(hlavně u malých dětí). Raději svým dětem pište dopisy a pohledy, které se předávají 

na večerním nástupu. Převzetí dopisu nebo pohledu potěší víc než pouhá SMS! 



 

 

Základní informace  

Organizátor: ELDORÁDO, spolek dětí a mládeže, středisko Náchod.   

Adresa na tábor: Táborová základna Studánka, Vernéřovice u Meziměstí, PSČ 549 82 

Hlavní vedoucí: Aleš Hudec, Závětří 706, Votice 

ales.hudec@gmail.com 

+420 606 620 648 

Zástupce: Vojtěch Havle 

stek.haf@gmail.com 

+420 725 207 315 

 

Odjezdy na tábor Příjezd z tábora 

Vlakové nádraží Náchod, 11:00 (odjezd 12:20) 

 

Vlakové nádraží Praha, 7:20 (odjezd 8:07) 

 

Odjezd z Prahy je nutné nahlásit na adresu 

ales.hudec@gmail.com nejpozději do 4. 7. 2017! 

Vlakové nádraží Náchod, příjezd 15:59 

 

Vlakové nádraží Praha, bude upřesněno (předpoklad 

15:48) 

 

Platba a fakturace 

 Informace o platbách naleznete na internetových stránkách. Informace aktualizujeme ručně, platba může být 

připsána se zpožděním. 

 Případný doplatek prosím uhraďte nejpozději do 4. 6. 2017na náš účet č. 2600426186/2010. Jako variabilní 

symbol uvádějte r. č. dítěte nebo datum narození ve tvaru DDMMRR. 

 Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo odbory a ještě se tak nestalo, kontaktujte 

hospodáře tábora Ing. Dalibora Vícha, 777 208 313 nebo naca@eldorado.cz 

 

 

Seznam věcí - NUTNÉ  

 spací pytel (polštářek) 

 třídílný ešus a lžíce + (hrníček) 

 zelená košile a dlouhé kalhoty (nikoli 

tepláky) na nástup + ramínko 

 deka na povlečení matrace 

 gumáky a pláštěnka! 

 osobní léky 

 šátek 

 věci na spaní - tepláková 

souprava a ponožky 

 vhodný batoh na záda, do 

kterého se vejde spacák + 

osobní věci (na výlet) 

  

 Papírovou přihlášku – doplněnou o informace a podepsanou rodiči 

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – získáte u lékaře 

 Kartičku pojištěnce 

 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti – viz příloha nebo na stránkách organizace 
 
Dále doporučujeme:   

 ponožky (14) 

 spodní prádlo (13) 

 2x teplé ponožky, 

punčocháče 

 6x tričko 

 2-3 trika s dlouhým 

rukávem nebo košile 

 3x tepláky 

 šusťákovou (maskáčovou) 

soupravu 

 starší teplou bundu 

(maskáč) 

 teplý svetr nebo mikinu 

 bermudy, kraťasy 

 plavky 

 pevnou obuv na turistiku 

(prošlápnutou) 

 sandále (vzdušná obuv) 

 sportovní obuv 

 2 ručníky (větší a 

menší), 2 utěrky, žínku 

 toaletní potřeby, toaletní 

papír 

 6 kapesníků (příp. 

papírové více) 

 krém na opalování 

 repelent proti klíšťatům 

a komárům 

 čepici proti sluníčku 

popřípadě sluneční brýle 

 plátěný pytel na špinavé 

prádlo 

 kapesní nůž, nůžky 

 šití, zavírací špendlík 

 láhev na pití 

 baterku s náhradními 

bateriemi a žárovkou 

 pastelky, fixy, zápisník, 

tužku, obálky a známky 

 hudební nástroj, 

oblíbený zpěvník 

 kapsář na drobnosti 

 hodinky (stačí zcela 

obyčejné) 

 karimatka 

 


