
 
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 

SATHAVA 2021 

Vážení rodiče, ahoj táborníku, 

prázdniny a s nimi i náš tábor se pomalu blíží. Posíláme tedy potřebné informace 
k odjezdu a pobytu na letním táboře Sathava 2021. 

Místo odjezdu i příjezdu je na parkovišti u polikliniky Antala Staška, na stanici 
metra „C“ Budějovická - viz orientační mapka. Sraz na místě odjezdu na tábor je 
v sobotu 14.8.2021 v 10.45 hod (odjez je plánován na 11:00 hod). Dítě bude mít 
na cestu autobusem tam i zpět 2 ks roušek. 

Individuální doprava na tábor 
je možná, ale je nutné, abyste  
o tom co nejdříve telefonicky 
informovali vedení tábora (pokud 
se tak nestalo písemně na 
přihlášce). Příjezd na tábor je 
13.15 hodin, rodiče i s dítětem 
počkají na bráně a zde bude dítě 
převzato. Doprovod dítěte má 
přísný zákaz vstupu do areálu 
tábora.  

Tel.č. +420606155316. 

Kde najdete táborovou 
základnu Sázava Sedliště: 

Z města Sázava, do kterého lze 
sjet z dálnice D1, pojedete po 
ukazatelích na vesnici Bělokozly. 
Ze Sázavy vede prudké stoupání. 
Zhruba sto metrů od místa, kdy 
se silnice vnoří do lesa, je po levé 

straně odbočka na lesní asfaltku (na stromě šipka „DUHA SEDLIŠTĚ“ a asfaltové 
parkovišťátko). Po lesní asfaltce pojedete z kopce až k bráně a                                                                                             
táboru po levé straně. 

Popis cesty k nám uvádíme kvůli individuální dopravě na tábor a z tábora a 
pro jiné naléhavé případy, nikoli jako návod k návštěvám! Návštěvy na táboře 

jsou vzhledem k současné situaci ZAKÁZÁNY!!! 

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH TÁBOROVÝCH 
STRÁNKÁCH. www.sathava.cz 

 
Adresa tábora:  Tábor Sathava – Duha Sedliště  

Sedliště  
Sázava   285 06  

 
V případě vážných důvodů volejte  

na mobilní telefon hlavní vedoucí +420606155316.



PRO RODIČE 
 
V čem nám můžete pomoci? 

 VYBAVTE DÍTĚ KOSTÝMEM NA CELOTÁBOROVU HRU “POKLAD NA 
STŘÍBRNÉM JEZEŘE“ 

 KOSTÝMEM NA TÉMATICKÝ VEČER „PLES UPÍRŮ“ každý upír bude na 
tematické diskotéce vítán :-D připravujeme jako jeden z večerních programů. 

Na tento celovečerní program budou mít vstup pouze účastníci 
v TÉMATICKÉM OBLEČENÍ.  

 DÁLE PROSÍME O OBYČEJNÉ ČERNÉ TRIČKO BEZ POTISKU!!! Budeme 
VYTVÁŘET týmová trička 

 pokud plánujete individuální příjezd nebo odjezd z tábora a tuto skutečnost jste 
neuvedli někde na přihlášce, kontaktujte prosím co nejdříve hlavní vedoucí! 

 respektujte prosím pokyny pro rodiče 

 ještě jednou prosíme, nedávejte dětem mobilní telefony - komplikuje nám to 
zejména výchovný záměr. Veškeré informace o dítěti rádi poskytneme na 

táborovém telefonu 

 vybavte děti dostatečně podle seznamu  

 případné komplikovanější či intimnější individuální zvláštnosti vašeho dítěte sdělte 
prosím vedoucímu u odjezdu – pomůžete mu tím při práci s oddílem 

 po negativních zkušenostech předchozích let BUDEME PROHLÍŽET U ODJEZDU 
DĚTEM VLASY, ZDA NEMAJÍ VŠI NEBO HNIDY. Prosím vezměte na vědomí, že 
pokud u dítěte vši nebo hnidy nalezneme, dítě na tábor neodjede! 

 Dětem bude u autobusu měřena teplota dle nařízení MZ. 

 piště dětem, zejména těm, které jsou na táboře poprvé možnost psát je i na 
táborovém webu „CANCÁK“, nepiště prosím do emailů! 

 nedejte na první či druhý dopis či pohled: „Mami, tati, mně se tu nelíbí, přijeďte si 

pro mě…!“ Důvodem může být a nejčastěji opravdu je jen nezvyklost prostředí a 

přechod na běžný táborový život, nebo například okamžitý či náhodný nezdar v 

nějaké hře. Máte-li pochybnosti, zavolejte hlavní vedoucí. 
 

 

PŘI ODJEZDU MUSÍTE ODEVZDAT!!! 

- zdravotní potvrzení a bezinfekčnost - zdravotní potvrzení musí být vyplněno 

lékařem a musí být platné po celou dobu pobytu na táboře, bezinfekčnost vyplní 
rodič těsně před odjezdem (datum bezinfekčnosti musí být datum odjezdu) 

- průkazku zdravotní pojišťovny 

- PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

BEZ VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ A DOKLADŮ DÍTĚ NEMŮŽE ODJET NA TÁBOR 

 

Dále odevzdejte zdravotnici léky, které dítě užívá (uveďte jméno dítěte a popis dávkování).  A 
to i v případě, že jsou děti zvyklé užívat doma léky samy - není přípustné, aby děti měly 

během tábora jakékoliv léky u sebe. 

 

 

Předpokládaný příjezd z tábora je v sobotu 28. srpna mezi 13 a 15 hodinou  
na stejné místo. Přesný čas příjezdu bude upřesněn na našich internetových stránkách 

max. 3 dny předem. Žádáme Vás, abyste si své děti vyzvedli osobně a včas. 

 

Pokud jste doposud nezaplatili poukaz, učiňte tak OBRATEM (převodem na účet nebo 

složenkou): 

 
Číslo účtu: 234538399/0300 (variabilní symbol – rodné číslo dítěte) 

DUHA Sedliště, Jan Syrovátka 

Přecechtělova 2228, Praha 5, 155 00 

Účel platby:  Jméno dítěte a IV. turnus  

 
Na táboře AHOJ 

Mgr. Daniela Široká - DANKA 
hlavní vedoucí tábora 
a kolektiv vedoucích 


