
  
 Letní dětská rekreace 
                         Ředkovec 2022 
                                             1.8. – 12.8.2022 
 
Vážení rodiče, 
zahájili jsme přihlašování na letní tábor Ředkovec 2022, což pro nás znamená ostrý start 
příprav na příští ročník tábora. Ano, jsme odhodláni pokračovat v letité tradici táborů v okolí 
rybníku Ředkovec. 
Již potřetí připravujeme tábor v době covidové, tedy s nejistotou, zda opravdu pojedeme, za 
jakých hygienických podmínek a zda se nám podaří absolvovat celý tábor. Dvakrát se nám to 
povedlo a na konci tábora jsme si říkali, že příští rok snad už bude bez covidových omezení. 
Dneska si už raději neříkáme nic a budeme očekávat do poslední chvíle, s čím se budeme 
muset vyrovnat tentokrát. 
Že to znamená nervozitu, mnohem více práce i vynaložených peněz na zdravotní zajištění, 
snad nemusím připomínat. Motivací je nám pocit, že se tábor 2021 povedl, a hlavně 
celotáborovka s Harry Potterem děti zaujala nad naše očekávání.  
Teď nemá cenu odhadovat, jaká opatření nás čekají letos. Budeme vás informovat na webu 
www.kroulik.cz/tabory a věříme, že k nařízeným opatřením přistoupíte se stejným 
pochopením a odpovědností jako v minulých letech. 
Cenu za Ředkovec 2022 jsme museli navýšit o cca 10 % na 5400 Kč. Důvody jsou evidentní a 
bohužel je neovlivníme – vyšší ceny za dopravu, ubytování, energie apod. Tentokrát jsme 
nad tímto krokem nemuseli moc přemýšlet, zkrátka nám nic jiného nezbývalo. Ale jsem si 
jistý, že i po zdražení budeme patřit k nejlevnějším srovnatelným táborům, protože naše 
vlastní náklady jsou minimální. Samozřejmě záleží i na tom, kolik dětí se na tábor přihlásí, 
proto nám také letos pomůže, když nás budete doporučovat u svých známých a vaše děti 
přivezou na tábor i své kamarády. 
 
A nyní další informace týkající se letošního tábora: 
 
Termín: pondělí 1.8.2022, odjezd 7.50 od gymnázia Špitálská, Praha (začínáme obědem) – 
pátek 12.8. 2022, příjezd cca ve 14.15 tamtéž (končíme obědem).   
 
Věk: děti od 7 let (zahájení školní docházky podmínkou) do 16 let (před začátkem tábora 
nesmí být dosaženo 17 let). Děti přijímáme do naplnění kapacity tábora. 
 
Cena: 5400 Kč (zahrnuje ubytování, stravu, pitný režim, dopravu, pedagogický a zdravotní 
dohled). Doporučujeme doplatit si úrazové pojištění. Nadále držíme nulový storno poplatek 
v případě omluvené neúčasti. 
 
Způsob platby: na účet 123-6779490257/0100, zaplatit stačí do poloviny června. Pro fakturu 
(přispívá zaměstnavatel) prosím o údaje do konce května, abych mohl včas zajistit její 
vystavení. 

http://www.kroulik.cz/tabory


Přihlášení: dítě je na tábor přihlášeno na základě akceptace zaslané a podepsané přihlášky 
(nejlépe naskenované a zaslané mailem). V této přihlášce vyslovujete souhlas především s 
GDPR a zásadami táborového řádu. 

Je třeba doložit: kromě přihlášky (viz výše) potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ne 
starší 2 let (jako na školy v přírodě, kurzy apod.), očkovací průkaz, kopii kartičky ZP a podle 
aktuálního nařízení potvrzení o testu, očkování, prodělané nemoci atd. Kromě přihlášky se 
ostatní doklady odevzdávají u busu při odjezdu. 

Náplň tábora: sport a turistika, hry, soutěže, táborová olympiáda, koupání, jízda na 
pramicích a jiné vodní sporty, celotáborová hra (letos jako překvapení), atd. 

Ostatní: ubytování ve zděné budově (2lůžkové pokoje), v chatkách (4 lůžka) a tescodomcích, 
strava 5 x denně, pitný režim, lékařský a zdravotní dohled, v areálu bazén, sportoviště, hřiště, 
okolo lesy, areál je na břehu rybníka, doprava busem z Prahy a zpět zajištěna, ale v případě 
domluvy je možné dovézt dítě individuálně. Také je možné si je vyzvednout v den odjezdu 
(výjimečně i předchozí den) individuálně. 

Co s sebou zabalit: především oblečení odpovídající délce pobytu a předpovědi počasí. Dále 
mj. holínky, pláštěnku, čepici proti slunci, opalovací krém, plavky, 2 osušky, prádlo, trička, 
trenýrky, pyžamo, toaletní potřeby, umělohmotný hrnek (malou plastovou láhev) na pití, 
menší děti přezůvky do místnosti. To ale zdaleka není všechno, v případě potřeby jsem 
připraven konzultovat. Nejedeme na školu v přírodě (program je více sportovní), ale také 
nebydlíme ve stanu u potoka a nevaříme si sami. Tak něco mezi. Pokud je dítě užívá, tak 
nezapomenout na léky.  

Kromě nejmenších dětí (po 1. třídě) spacák a karimatku. Nejmenší děti boty na přezutí 
(snadno nazutelné, kroksy jsou ideální). 

Mobily – do 10 let je jejich používání na táboře krajně nevhodné. Potřebné informace získají 
rodiče od oddílových vedoucích, případně zdravotnic nebo provozovatele (čísla na vyžádání 
k dispozici). Starší děti by měly využívat mobil výhradně k nutné komunikaci. Snažíme se ctít 
zásadu, že jsme v přírodě. 

Zásady táborového řádu: 

1. K pobytu na táboře může být přijato pouze dítě s řádně vyplněnými a nejpozději při 
odjezdu odevzdanými doklady – přihláška, potvrzení od lékaře, bezinfekčnost, 
kartička zdravotní pojišťovny. V případě mimořádné situace může být tento seznam 
rozšířen o další předepsaný doklad. 

2. Nepravdivost prohlášení v bezinfekčnosti týkající se zdravotního a hygienického 
(paraziti ve vlasech) stavu dítěte, je důvodem k jeho okamžitého odjezdu z tábora na 
náklady rodičů bez navrácení nevyčerpané úhrady za pobyt. 

3. Dítě je v průběhu tábora povinno dbát pokynů vedoucích pracovníků, dodržovat 
denní řád a chovat se v souladu se zásadami slušného chování. Porušení těchto zásad, 
především krádeže, šikana táborníků, svévolné vzdálení se z tábora apod., jsou 



důvodem k okamžitému odjezdu na náklady rodičů bez navrácení nevyčerpané 
úhrady za pobyt. 

4. Přísně zakázaná je v době trvání tábora konzumace alkoholu, cigaret a jiných 
návykových látek. Porušení zákazu je důvodem k okamžitému odeslání táborníka 
domů na náklady rodičů bez navrácení nevyčerpané úhrady za pobyt. 

5. Návštěvy rodičů na táboře jsou možné jen po předchozí domluvě a ve výjimečných 
případech (příjezd či odjezd táborníka mimo oficiální termín). 

Václav Bendl, provozovatel tábora 

(mobil 602 646476, mail vbendl@seznam.cz) 

 
  
 


