
LETNÍ TÁBOR HOŘIČKY           
Tábor Hořičky, Husí Krky – Nový Dvůr, 552 05, Hořičky     
Důležité kontakty: 

• Email: info@taborhoricky.cz  
• Fakturace, opravy objednávky, přihlášky, informace k táboru: +420 725 940 180 
• Pobočka Olomouc: Tř. Spojenců 695/7, 772 00 Olomouc, +420 773 656 582 

 
INFORMACE K TÁBORU A ZÁKLADNÍ POKYNY 

Letní tábory HOŘIČKY se konají v těchto termínech: 

1. turnus: 02. 07. – 16. 07. 2022 
2. turnus: 16. 07. – 30. 07. 2022  
3. turnus: 30. 07. – 13. 09. 2022 
4. turnus: 13. 08. – 27. 08. 2022  
 
DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE 
Při nástupu na tábor (při ubytování dítěte) je nutné odevzdat přítomnému vedoucímu tyto dokumenty: 

1. Lékařské potvrzení o způsobilosti účastnit se tábora (Toto potvrzení má platnost dvou let a nemusí být nutně vystaveno 
na našem tiskopise. Máte-li nově vystavené potvrzení, originál si ponechejte a nám poskytněte fotokopii. Potvrzení 
nevracíme zpět. Táborů se mohou účastnit pouze děti, které mají povinná očkování.) 
2. Zdravotní list účastníka (Nutné podepsat v den odjezdu na tábor. Jedná se o potvrzení o bezinfekčnosti. Bez tohoto 
potvrzení není možné dítě přijmout.) 
3. Kartička zdravotní pojišťovny (Vyžadujeme čitelnou fotokopii z obou stran.) 
4. Souhlas s úschovou kapesného na běžnou útratu (Kapesné připravte do uzavřené obálky se jménem dítěte a částkou. 
Prosíme o rozměnění hotovosti na bankovky v menších hodnotách. Papír prosím přiložte i v případě, že o úschovu nemáte 
zájem. Za peníze, které nebudou v úschově u vedoucích neručíme.) 
6. Seznam léků (Pokud Vaše dítě pravidelně užívá léky, předejte je vedoucímu v řádně označené obálce se jménem dítěte 
a nezapomeňte přiložit vyplněný formulář.) 
7. Platný cestovní doklad (Platí pouze pro občany jiné země, kopie není dostačující, doklad musí být originál.) 
 
INFORMACE K DOPRAVĚ 

DOPRAVA AUTOBUSEM/MIKROBUSEM/OSOBNÍMI AUTOMOBILY: 

Sraz na odjezd je vždy o 30 minut dříve, tj. v 9:30 pro všechny běhy. Odjezd následně v 10:00 pro všechny turnusy. K 
odjezdu si prosím připravte veškeré potřebné dokumenty a kartičku pojištěnce (stačí kopie), kapesné k uložení, 
potřebné léky,... Na místě budou potřebné dokumenty přebrány táborovým personálem a řádně uschovány. Děti budou 
rozděleny do jednotlivých autobusů dle přidělených táborových oddílů, tj. dle věku. Odjezd je naplánován z parkoviště 
u areálu výstaviště PVA Letňany, na rohu ulic Beranových a Tupolevova. K dopravě na místo odjezdu doporučujeme 
vlastní dopravní prostředek. Pokud cestujete MHD, tak parkoviště autobusu je neblíže na zastávce metra C "Letňany". 
Aktuální informace k odjezdu vždy naleznete na Facebooku (Hořičky I. Běh, Hořičky II. Běh, Hořičky III. Běh a Hořičky IV. 
Běh). Návrat na stejné místo bude v 16:00. 
 
VLASTNÍ DOPRAVA DO AREÁLU:  

Příjezd na tábor: 13:00-15:00 hodin nástupního dne turnusu. Tábor je pro rodiče do té doby uzavřený, probíhá úklid a 
přípravy na chod dalšího turnusu. Prosím, respektujte tento čas a dejte nám možnost tábor pro vaše děti dostatečně 
připravit. Odjezd z tábora: 12:00 – 13:00 hodin posledního dne turnusu. Pokud máte zájem vyzvednout účastníka dříve 
nebo později, prosím kontaktujte hlavní vedoucí předem. 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 

• spací pytel 
(neposkytujeme 
přikrývky) 

• hygienické potřeby 
(mýdlo, šampón, 
hřeben, zubní pasta a 
kartáček) 

• ručník a osuška 
• kapesníky 
• plavky 

• spodní prádlo a ponožky 
minimálně na počet dní 
tábora 



• dva páry teplých 
ponožek 

• pyžamo 
• tepláky (minimálně 3x) 
• kraťasy (minimálně 3x) 
• tričko s dlouhým 

rukávem 
• trička (ideálně 5x) 

• tílka (ideálně 3x) 
• svetr 
• mikina 
• letní bunda 
• pláštěnka 
• letní obuv 
• sportovní obuv 

• pevná obuv 
(nepromok.) 

• pokrývka hlavy 
• sluneční brýle 
• opalovací krém 
• repelent 
• baterka 
• PET láhev na vodu 

• batůžek na výlety 
• psací potřeby 
• dopisní papír a známky 
• sáček na špinavé prádlo 
• kapesné (viz níže) 
• léky, které pravidelně užívá 

 
VŠICHNI ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI MÍT S SEBOU SPACÍ PYTEL (poskytujeme pouze polštáře a prostěradla) 
 
Další osobní věci a osobní sportovní potřeby podle vlastního uvážení (kniha, společenské hry, duše do vody, rukávky 
apod.). Mladším dětem vše podepište a přibalte seznam věcí, které má s sebou. Všechna zavazadla je nutné vybavit 
jmenovkou. Výše kapesného na běžnou útratu je zcela na uvážení rodičů, námi doporučené kapesné je 300–800 Kč. Zcela 
nedoporučujeme brát s sebou cennosti, příliš drahé oblečení a elektroniku (mobilní telefony, tablety, notebooky). Za 
ztráty věcí neručíme.  
 
DALŠÍ INFORMACE 

Upozorňujeme, že v areálu tábora je špatné pokrytí mobilního signálu, a proto výrazně nedoporučujeme dávat s sebou 
dítěti mobilní telefon. V táboře navíc není možnost telefony dobíjet.  

KONTAKTY (Informace k přihláškám, k fakturaci a obecné informace) 

• Kancelář A7: E-mail: info@taborhoricky.cz Tel. 725 940 180 

KONTAKTY NA HLAVNÍ VEDOUCÍ (využívejte prosím až v době konání tábora): 

• 1. Běh (Markéta Humlová): E-mail: humlovamarketa@gmail.com Tel. 602 425 690 
• 2. Běh (Tomáš Nejtek): E-mail: tomas.nejtek@gmail.com Tel. 605 929 621 
• 3. Běh (Jan Bárta): E-mail: honzabar@centrum.cz Tel. 777 885 273 
• 4. Běh (Martin Janča): E-mail: martin.janca.1@seznam.cz Tel. 731 814 554 

Návštěvy rodičů, příbuzných a známých nejsou z hygienických důvodů povoleny. S ohledem na aktuální situaci budeme 
dělat vše proto, abychom měli vše zabezpečené na 100 %. V areálu budou k dispozici dezinfekce a plochy budou několikrát 
denně čištěny antivirucidními prostředky.  


