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DĚTSKÝ HARCOVNICKÝ TÁBOR 2012 
Velevážení harcovníci současní i budoucí, 

všechny vás po roce opět srdečně zveme na harcovnický tábor v oblíbeném Valdově u Nové Paky na 
severu Čech! Těšíme se na setkání v hojném počtu při hrách, písničkách, harcech a ostatních 
ztřeštěnostech. 

 Termín: 11. 8. – 26. 8. 2012 
 Místo konání: Harcovnický tábor, Valdov 10, Pošta Nová Paka, 509 01 
 Cena: 3.300,- Kč (sleva pro sourozence: 2 a více dětí – každé 3.000,- Kč). Platbu prosím 

proveďte do 30. 6. 2012 na účet číslo 2300022171/2010 (Fio banka). Jako variabilní symbol 
používejte rodné číslo dítěte (při více dětech uveďte jméno dalšího dítěte do zprávy pro příjemce). 
Pokud vám tábor platí zaměstnavatel, na požádání vám vystavíme fakturu. 

 Závazné přihlášky zašlete také do 30. 6. 2012 e-mailem (sken s podpisy) na adresu 
harcovnici@harcovnici.cz nebo poštou na adresu Zuzana Pospíšilová, Pod Královkou 5, Praha 6, 
169 00. 

 Čas a místo srazu: 11. 8. 2012 ve 12.30 (pozor změna tradičního času) na parkovišti u stanice 
metra ČERNÝ MOST (cca 100 metrů směrem k Mc´Donaldu). Možno zaparkovat auta. Podrobnosti 
jsou uvedeny v plánku. 

 Návrat: v neděli 26. 8. 2012 kolem 16. hodiny na stejné místo. 
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Téma letošního tábora je tak trochu zastřeno tajemstvím, ale slibujeme, že čas poběží opravdu rychle – 
tak rychle, že se tři králové málem potkají s Janem Husem, Cyrilem, Metodějem nebo Svatým Václavem a 
my se ani nenadějeme a budeme nervózně vyhlížet Ježíška a slavit Silvestra… Proto každý přibalte 
nějaký ten malý dáreček pro jiné harcovníky, nejlépe vlastnoručně vyrobený. 

Povídání o Jogrsových harcovnících, fotky z předchozích táborů a dalších společných akcí, ale i aktuální 
informace najdete na naší webové stránce www.harcovnici.cz. 

Máte-li kamarády, sourozence, kteří by s námi rádi jeli na tábor, dejte nám o nich vědět nebo jim na nás 
dejte kontakt. Rádi jim poskytneme informace a zašleme náležitosti včetně přihlášky. 

Základní informace o táboře: Tábor je určen pro děti od 6/7 let (po absolvování 1. třídy ZŠ) do 16 let. 
Tábořiště se nachází na soukromém pozemku nedaleko vesnice Valdov u Nové Paky. Tábor bude již 
kompletně postaven a vybaven. Spát budeme ve stanech s podsadou po dvou. Pro mytí je zbudováno koryto 
a sprchy s kotlem na teplou vodu, v dosahu 400 metrů je koupání. Vařit si budeme sami pod dohledem 
zkušeného šéfkuchaře Hrušouna. Poliklinika, se kterou jsme v kontaktu, se nachází v Nové Pace, nemocnice 
je v Jičíně, obě zařízení jsou bez problémů dosažitelná táborovými auty. 

Každé dítě pojistíme proti krádeži věcí, úrazu a způsobené škodě. 

Okolí (např. Prachovské skály, Jičín, Český ráj) nám nabízí ideální turistické podmínky, které budeme 
využívat. Věnujte proto pozornost výbavě - batoh (kletr, krosna), pevné kožené boty (prošlápnuté!!), spací 
pytel, teplé ponožky, atd. 

Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a hygienických důvodů možné. V případě jakýchkoli dotazů 
apod. můžou rodiče kdykoli kontaktovat vedení harcovnického tábora. 

K autobusu nezapomeňte přinést: 
 Očkovací průkaz 
 Průkaz pojištěnce 
 Doklad o zaplacení 

 Potvrzení o bezinfekčnosti podepsané od rodičů 
 Posudek od lékaře 

http://www.harcovnici.cz/
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Mobilní telefony pro děti vřele nedoporučujeme, v areálu tábora je nelze dobíjet, signál je mizivý 
a maximálně se snažíme, aby na stýskání nebyl čas. 

Velmi vás prosíme, neposílejte dětem balíky! Dopisy vyzvedáváme ve schránce, balíky se tam však 
nevejdou a cesta k nim je velice složitá.  

 

 

Kontakty na vedení: Vojta Široký 732 615 669, Zuzka Pospíšilová 605 745 145 
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CO S SEBOU 

Veškeré věci je s ohledem na to, že je do tábora musíme od Richarda donést, nutné sbalit maximálně do 
dvou skladných zavazadel! 
Prosíme hlavně rodiče menších harcovníků, aby věnovali zvýšenou pozornost přípravě oblečení na tábor. 
Na základě zkušeností se špatným počasím na minulých táborech prosíme rodiče, aby vybavili všechny 
harcovníky pláštěnkou, mladším harcovníkům zabalili holinky a starším harcovníkům alespoň nepromokavé 
boty.  
Pokud věci dětem označíte (nesmazatelně) jménem nebo nějakou značkou, velmi nám tím usnadníte práci při 
hledání majitelů ztracených věcí (a nakonec možná i ušetříte peníze za nákup nových věcí za ty ztracené). 
 
BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VĚCI: 
 spací pytel a karimatka 
 celta nebo igelit 1,5 x 2 m na sezení na mokré zemi a na harc 
 ešus + lžíce  
 hrnek nerozbitný – plecháček, láhev na vodu – těsnící 
 baterka, uzlovačka (stačí silnější provázek) 
 pláštěnka, holinky 
 turistické boty – nepromokavé, prošlápnuté!!! 
 menší harcovníci malý turistický batoh, starší harcovníci velký batoh (kletr / krosna) na trojdenní 

harc (dbejte na to, aby batohy byly v dobrém stavu a měly funkční zapínání) 
 plavky 
 harcovnická čepice (kdo má) 

 
OBLEČENÍ: 
minimálně 15 ks spodního prádla (na každý den, raději více)  
minimálně 15 ks ponožek (alespoň 3x teplé ponožky) 
trička s krátkým rukávem, trička s dlouhým rukávem 
2 x sportovní obuv 
1 x sandály 
1x tepláková souprava nebo jiné oblečení na spaní (teplé!) 
2x tepláky (pro menší harcovníky raději 3x) 
1x kalhoty dlouhé 
2x – 3x kraťasy 
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2x svetr nebo mikina 
1x šusťáková bunda 
šátek 
 
TOALETNÍ POTŘEBY: 
ručník, kartáček a pasta na zuby, mýdlo, šampon, krém, kapesníky, repelent 
DOPORUČUJEME: 
potřeby na psaní, kreslení (pastelky, fixy), dopisní papír, obálky, zpěvník, kolíčky na prádlo 
společenské hry (Člověče, nezlob se!, karty, šachy,...) 
sportovní potřeby, oblíbená hračka, hudební nástroj 

KAPESNÉ: cca 400 Kč (rodiče mladších harcovníků mohou kapesné předat u autobusu vedení, aby nedošlo 
ke ztrátě) 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA HARCOVNICKÝ TÁBOR 2012 
Byl(a) jsem seznámen(a) s podmínkami pobytu a přihlašuji své dítě (děti) na harcovnický tábor 2012. 

1. jméno a příjmení: ....................................................................................................................... ....... 
rodné číslo: .......……………………………..………………………………………………………………….. 
má harcovník harcovnickou čepici? ANO NE 

2. jméno a příjmení: ....................................................................................................................... ....... 
rodné číslo: .......……………………………..………………………………………………………………….. 
má harcovník harcovnickou čepici? ANO NE 

3. jméno a příjmení: .............................................................................................................................. 
rodné číslo: .......……………………………..………………………………………………………………….. 
má harcovník harcovnickou čepici? ANO NE 

4. jméno a příjmení: .............................................................................................................................. 
rodné číslo: .......……………………………..………………………………………………………………….. 
má harcovník harcovnickou čepici? ANO NE 
 

bydliště: ........................................................................................................................................................................................ 
telefon rodičů: .............................................................................................................................................................................. 
e-mailová adresa rodičů: ............................................................................................................................. ............................ 
 
V ........................................................... dne ……………… 
 
podpis zákonného zástupce dítěte ………………………………………………. 
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Prohlášení zákonného zástupce dítěte 
 
Prohlašuji, že dítě …..…………………………………….……………. narozené dne …..………………. v 

………………………….. bytem …………………………………………………………………............ nejeví známky akutního 

onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku 

s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno 

karanténní opatření. 

 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

 
Další důležité zdravotní údaje: 

Dítě užívá tyto léky (vypsat i dávkování): ……………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Trpí nějakou alergií: ………………………………………………………………………………………… 

Je očkováno proti klíšťové encefalitidě: …………………………………………………………………….. 

Jiné zdravotní potíže: …….....………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Umí dítě plavat? …….……………………………………………………………………………………. 

 
Kontaktní telefony na rodiče: ………………………………………………………………………………. 
 
V ………………………………... dne*……………………………………………………………. 
   
       
     ……………………………………podpis zákonného zástupce 
 
 
*Toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před odjezdem na akci 

 
Očkovací průkaz, průkaz pojištěnce a toto prohlášení předejte při odjezdu naší harcovnické 
zdravotnici, na kterou se obraťte s veškerými problémy dítěte. 
 
Dle platných zákonů potřebuje dítě k účasti na dětském táboře zdravotní potvrzení od lékaře s 
razítkem. Toto potvrzení nesmí být ke dni ukončení tábora starší než 1 rok, tzn. že musí být 
vystaveno po 27. 8. 2011. 
Doporučený vzor zdravotního potvrzení od lékaře je na následující straně: 



 

*) Nehodící se škrtněte 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
 
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: 

...................................................................................................................................................................... 

datum narození: 

.................................................................................................................................….................................. 

adresa místa trvalého pobytu nebo jiného 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) *) 

...............……......................................................................................................................................  
 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 

Část B) Potvrzení o tom, že 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) 

…………………………………….................................................................................................................... 
 
 
datum vydání posudku …………………… jméno a podpis lékaře …………………………………………............ 

      razítko zdrav. zařízení 



 

*) Nehodící se škrtněte 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, 
kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu 
zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které 
posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení 
vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. 
 
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby 

...................................................................................................................................................................... 
 
Vztah k dítěti  

...................................................................................................................................................................... 
 
 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ……………………………………. 
 
 
Podpis oprávněné osoby: .......................................................................... 
 
 
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ............................................. 
(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“) 
 
 
 

 


