
Základní informace o letním táboře Valtínov 
V. Turnus 10. 8. - 23. 8. 2019  
 

     
 

Umístění tábora 

Letní tábor 85. PS Letka se nachází v okrese Jindřichův Hradec u obce Valtínov (na trase Dačice-Kunžak), 
poblíž rekreační oblasti rybníka Zvůle v samostatné lokalitě, mimo veřejné komunikace. Pozemek je 
orientován na kopci směrem na jih a je chráněn lesem. Díky této poloze v žádném případě nehrozí 
riziko zaplavení povodněmi nebo jiná podobná pohroma. 

Ubytování a technické zázemí 

Děti jsou ubytovány ve stanech s kvalitní dřevěnou podsadou a podlážkou. Stany jsou konstruovány tak, 
aby poskytovaly dětem relativně vysokou úroveň komfortu, kde lze po celou dobu udržovat pořádek a 
přehled o uložených osobních věcech. Proto je nanejvýš vhodné uložení věcí (oblečení atd.) v kufrech 
(viz Seznam věcí …). Kufr lze uložit pod lůžko, kde je kdykoli přístupný. Naopak různé krosny a batohy, 
nebo cestovní tašky jsou z tohoto hlediska nevyhovující. 
Ostatní provoz je realizován zejména ve dvou nedávno postavených pevných budovách – kuchyni a 
jídelně (možnost bezproblémového dosušení mokrých či navlhlých věcí) doplněných velkým hangárem, 
který slouží jako umývárna. Tábor má dva vlastní zdroje pitné vody, ekologicky zajištěné nakládání s 
odpady a plně elektrifikované, kvalitně vybavené provozní a hygienické zázemí. 

Personální zajištění 

Tábor je zajišťován v souladu se všemi platnými právními předpisy. Vlastní řízení jednotlivých turnusů je 
svěřeno zkušeným členům 85. PS Letka splňujícím nároky na příslušná školení a atestace. Kolektiv 
oddílových vedoucích je tvořen ze členů 85. PS Letka, kteří složí příslušné zkoušky a v minulých ročnících 
prokázali své schopnosti jako instruktoři. 85. PS Letka si vychovává i potřebné nástupce do těchto funkcí. 
Tito zpravidla tvoří kolektiv oddílových instruktorů. Mnozí z těchto pracovníků se poprvé setkali s 
táborovou činností jako děti na našem táboře, obdobně jako dnes Vaše dítě. V případě zájmu jsme 
otevření příchodu nových členů do naší PS ochotných pracovat s dětmi. 

Program 

Program pobytu na klasických turnusech je z velké části podřízen celotáborové hře, která zábavnou 
formou seznamuje děti s pravidly pobytu v přírodě, orientací v terénu, prohlubuje jejich manuální 
zručnost a fyzickou kondici. Činnost dětí probíhá výhradně za dohledu a pod vedením oddílových 
vedoucích. Přesto je nezbytné, aby dítě zvládalo a mělo zažité v tomto věku obvyklé hygienické a sociální 
návyky. Takřka při všech činnostech je kladen důraz na samostatnost a schopnost dětí začlenit se do 
kolektivu. 



Dokumentace a úhrada 

V rámci informačního e-mailu Vám byla zaslána i potřebná dokumentace k pobytu Vašeho dítěte na 
letním táboře a informace k úhradě: 

• Závazná přihláška – vyplňte všechny předepsané údaje a přihlášku zašlete na adresu Martin Pražák, 
Strážnická 14, 627 00 Brno (postačí obyčejně) nebo naskenovanou na e-mail praz.men@seznam.cz. 

• List účastníka – pečlivě si pročtěte a vyplňte všechny kolonky. Takto vyplněný podepsaný dokument 
doneste na sraz v den odjezdu a odevzdejte organizátorům turnusu. Považujeme za důležité být 
informováni o případných psychických nebo jiných problémech a skutečnostech týkajících se dítěte, 
které mohou ovlivnit jeho pobyt a vyvarovat se tak případných problémů. Tyto informace, prosím, 
uveďte na druhou stranu listu účastníka. 

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – řádně vyplněný Vašim dětským lékařem odevzdejte při 
nástupu dítěte na letní tábor. Nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu, u které je dítě přihlášeno. 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplňte prosím předepsané údaje a vyplněný podepsaný 
dokument doneste na sraz v den odjezdu a odevzdejte organizátorům turnusu. 

• Úhrada pobytu – pobyt dítěte na letním táboře je možno hradit převodním příkazem na účet PS, 
popř. složenkou na poště. Číslo našeho účtu je 2700769880/2010, přidělený variabilní symbol je 
uveden v informačním e-mailu. Při platbách uvádějte, prosím, přidělený variabilní symbol, abychom 
mohli Vaši platbu správně přiřadit. Cena letošního ročníku je pro V. turnus 3.490,- Kč. Úhradu 
proveďte nejlépe do 30. 6. 2019. Dovolujeme si upozornit rodiče s příjmy na hranici životního minima 
na možnost získání jednorázového příspěvku z důvodů ozdravného pobytu dítěte na letním dětském 
táboře, o který můžete požádat Odbor sociální péče při obecních úřadech, městských úřadech nebo 
magistrátech. 

• Faktura (na vyžádání) - je určená rodičům, kteří mají možnost čerpat příspěvek z FKSP u 
zaměstnavatele, popř. čerpání jiného druhu příspěvku. Pro vystavení faktury je nutno sdělit přesný 
název zaměstnavatele (poskytovatele příspěvku), jeho adresu, IČ a případný požadovaný text faktury 
a tyto údaje zaslat na e-mailovou adresu hospodar@85psletka.cz. Dále sdělte, kam fakturu zaslat 
(přímo zaměstnavateli, nebo jinam).  Úhradu proveďte do data splatnosti uvedeného na faktuře.  

 
Při odhlášení účastníka po úhradě pobytu účtujeme stornopoplatek ve výši 50 Kč. Při odhlášení účastníka 
v období 7 dní a méně před začátkem turnusu účtujeme stornopoplatek ve výši 500 Kč. 
 
Pro získání nejaktuálnějších informací použijte číslo 775 055 528 (Martin Pražák). 

Odjezd a návrat z tábora 

Odjezd: sraz účastníků je 10. 8. 2019 v 8:30 hod. na parkovišti u konečné stanice trolejbusu č. 33 v Brně 
- Slatině. Odjezd v 9:00 hod. Spojení: ze zastávky trolejbusů u hotelu Grand trolejbusem č.33 (Slatina) na 
konečnou zastávku. 

Příjezd: příjezd 23. 8. 2019 cca v 17:00 hod, opět na konečnou trolejbusu č. 33 ve Slatině. 

Adresa LT 

85. PS Letka Brno, Valtínov, pošta Kunžak, PSČ 378 62, nezapomeňte uvést i jméno Vašeho dítěte! Jako 
první však jméno naší organizace, v opačném případě nám pošta nemusí zásilku vydat. Doporučujeme 
poslat Vašemu dítěti psaní ještě před odjezdem na LT, pozdrav od rodiny či z domova tak brzy po 
příjezdu ho jistě potěší. 
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Doporučený seznam věcí na LT 

Kvalitní vybavení každého dítěte považujeme vzhledem k délce pobytu a charakteru prostředí za zcela 
zásadní. Proto přikládáme podrobný seznam věcí, který doporučujeme pokud možno dodržet, neboť je 
sestaven na základě dlouholetých zkušeností a garantuje dítěti bezproblémový pobyt. Ti z Vás, kteří 
neposílají své dítě na náš tábor poprvé, jsou si jistě vědomi, jak důležité je kvalitní vybavení dítěte 
šatstvem a ostatními věcmi. V zájmu Vašich dětí prosíme, abyste věnovali následujícímu seznamu 
opravdu patřičnou pozornost a nepodceňovali žádnou z uvedených položek. Vašemu dítěti sbalte, nebo 
zkontrolujte zda si sám sbalil/la: 
 
Do kufru (v případě, že kufr nemáte, pokuste si jej půjčit, jistě někdo z Vašich známých bude obyčejný 
kufr mít): 

• Gumové nepromokavé holínky! 

• Pevné boty, tj. kožené, kotníkové, odolné proti vlhkosti, rozchozené a netlačící (předem 
vyzkoušejte!). 

• Sportovní obuv pevnou pro univerzální použití a pohyb v lese. 

• Pantofle, nebo sandály k obutí na bosou nohu. 

• Ponožky a spodní prádlo na každý den + ponožky teplé min. 2 páry. Děti se trvale pohybují 
v prostředí, ve kterém si ponožky nejen velmi rychle ušpiní, ale i propotí. Možnost mít na každý den 
čisté prádlo považujeme za nutné. Táborový zdravotník přísně dbá na dodržování hygienických 
pravidel. 

• Plavky. 

• 4 x krátké kalhoty bavlněné, nebo vzdušné plátěné. 

• 5 x dlouhé kalhoty – vhodné jsou především: kalhoty do lesa z pevné látky (staré jeansy, maskáče), 
šusťáky, tepláky, softshelové kalhoty. 

• 6 x tričko s krátkým rukávem. 

• 2 x tričko s dlouhým rukávem. 

• 3 x mikinu (popřípadě teplý svetr). 

• Lehkou větrovku do špatného počasí, nezaměňovat s pláštěnkou!!! 

• Teplejší bundu (k táboráku a spaní v lese – starší). 

• Šátek z pevné bavlněné látky (ne silonový). 

• Pokrývku hlavy (klobouk, kšiltovku apod.) 

• Sluneční brýle s UV filtrem, opalovací krém s ochranným faktorem alespoň č.8., balzám na rty, krém 
na běžné použití na obličej. 

• Hygienické potřeby v sáčku nebo kabelce: zubní kartáček, pasta (sourozencům každému zvlášť), 
sprchové mýdlo (gel). 

• 1x ručník, 1x osuška určená k hygienickým potřebám, 1x velký ručník k vodě. 

• Hrneček nerozbitný (plechový/umělohmotný), třídílné jídelní nádobí (ešus), kompletní příbor, 

náhradní lžíci, škrabku na brambory – na základě našich zkušeností doporučujeme PODEPSAT 😊 

• Kapesníky (dle uvážení látkové či papírové). 

• Baterku a náhradní baterie. 

• Kapesní nůž zavírací s nerezavějící střenkou. 

• 2x toaletní papír (sourozencům každému zvlášť). Papír děti odevzdávají a zdravotník ho plynule 
doplňuje na WC. 

• Dopisní papíry, známky, pastelky, propisku, hudebníci hudební nástroj. 

• Knihu, oblíbenou hračku (talisman), ne počítačové elektronické hry apod. 

• Repelent účinný i proti klíšťatům. Velmi vhodné jsou i přípravky na různá píchnutí hmyzem 
(komáři). 



• Látkový vak odpovídající velikosti na špinavé prádlo. 
Oblečení volte pokud možno již odzkoušené a použité. Tábor probíhá převážně v lese mimo běžnou 
civilizaci. Drahé značkové oděvy na Vašem dítěti mohou být zbytečně poškozeny. 
 
Samostatně sbalit: 

• Spacák. 

• Prostěradlo pro povlečení matrací ve stanu tmavší barvy – nezbytné, drží matrace pohromadě. 

• Deku a karimatku pro přespání v přírodě – oboje nutné. 

• Polštářek pod hlavu. 
 
Do batůžku (zvolte velikost tohoto zavazadla tak, aby ho mohlo dítě používat k jednodenním výletům do 
okolí): 

• Pláštěnku – naprosto nutná. Pořiďte prosím dítěti kvalitní pláštěnku z pevného PVC, nebo 
pogumované tkaniny. Velmi vhodné pláštěnky lze koupit např. v prodejnách pracovních oděvů, 
nebo v obchodních domech, např. Tesco ji vede pod označením „zahradní pláštěnka“ v cenách od 
cca. 250 Kč. Maskáče, ani celta nejsou pláštěnka. 

• Láhev na vodu o obsahu max. 1 l. 

• Jídlo na cestu dle uvážení a běžné spotřeby dítěte. První jídlo na táboře je večeře v cca 18:00. 

• Peněženku s kapesným dle uvážení, doporučujeme přibližně 200 Kč. Peníze lze uschovat v táborové 
pokladně hospodáře, odkud budou následně vydávány tak, aby si s nimi dítě vystačilo po celou 
dobu pobytu. Případný zůstatek jim bude samozřejmě vrácen. 

 
Na nástup dítěte na LT si připravte obálku se jménem dítěte (formát A5), která bude obsahovat: 

• Vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem. 

• Průkaz zdravotní pojišťovny (nebojte se spolu s dítětem poslat originál kartičky). 

• Vyplněný a podepsaný list účastníka. 

• Vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 Potřebné dávky léků v případě, že je dítě po dobu tábora musí užívat – všechny léky (v sáčku či 

jiném vhodném obalu – se jménem dítěte) předejte zdravotníkovi na srazu. Pamatujte, že i dítě, 
které je zvyklé léky doma samo užívat, je na táboře v jiném prostředí, kde na jinak rutinní činnosti 
snadno zapomene. Není nutné balit standardní léky typu Paralen atd., na táboře máme velmi dobře 
vybavenou lékárničku a v případě potřeby léky opatříme v lékárně v nedalekých městech. 

Další informace 

Návštěvy rodičů na táboře sice nejsou zakázány, ale nedoporučujeme je z důvodu určitého 
psychologického rizika (stesk po domově, smutek dětí, kterým rodiče na návštěvu nepřijeli apod.). Pokud 
se rozhodnete dítě na táboře navštívit, dejte nám prosím předem vědět. Chcete-li vědět, jak se Vašemu 
dítěti na táboře daří, můžete nám kdykoli zavolat na níže uvedené telefonní číslo. 
 
Za nevhodné považujeme vybavovat děti cennými věcmi, velkými finančními částkami, elektronickými 
přístroji (mobil, apod.). Pokud přesto dítě takovými věcmi vybavíte, vězte, že organizátor nenese žádnou 
zodpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození. 
 
Zcela nepřípustné pro pobyt na LT jsou bojové a jím podobné nože, zbraně, předměty bojových umění, 
alkohol, drogy a další předměty, které by představovaly riziko ublížení na zdraví, nebo jiné újmy nejen 
Vašemu dítěti, ale i všem ostatním. 



Výzva rodičům 

Jako každá nezisková organizace hledáme pro zlepšení vybavení tábora a umožnění realizace ještě 
atraktivnějšího programu podnikatele, kteří by byli ochotni poskytnou sponzorský příspěvek - dar pro 
zajištění LT. Peníze jsou peníze, ale hotovost není nezbytná. Zajímavá je pro nás i zvýhodněná nabídka 
potravin, drogistického, papírenského, nebo průmyslového zboží, autodoprava za příznivějších cenových 
podmínek apod. budeme rádi i za jednorázové dary předmětů sportovního charakteru (míče na volejbal, 
kopanou, síť atd.). Pro obohacení tradičních odměn za umístění v celotáborové soutěži, uvítáme i balené 
cukrovinky a reklamní předměty (tužky, čepice, trička, přívěsky na klíče apod.). V minulých ročnících nám 
mnozí z rodičů touto formou velice pomohli a jsme jim za tuto pomoc určenou výhradně dětem velice 
vděčni. 
 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 775 055 528 (Martin Pražák). Děkujeme, 
že informacím výše věnujete patřičnou pozornost.  
 
My už se na tabor moc těšíme!  

 
Kolektiv vedoucích V. turnusu 


