
 

 s u e r t e  r o k i s w (Vážení rodiče) 
 

Pro Vaše děti nabízíme pobyt v Letním dětském táboře ve Smetanově 
Lhotě v jižních Čechách. Tábor se nachází nedaleko obce Smetanova 
Lhota u Čimelic, asi 25 km od Písku. Tábor se rozkládá na louce obklopené 
lesy na břehu říčky Lomnice a má veškeré zázemí na velmi vysoké úrovni 
včetně vlastního bazénu. Celý areál byl v roce 2003 rekonstruován.  

Děti jsou ubytovány ve tří a čtyřlůžkových zděných chatkách a 
v šestilůžkových dřevěných chatkách s polštáři a přikrývkami z dutých 
vláken. Starší děti ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podlážkou na 
dlážděném podloží mají k dispozici polštáře, deky a spacáky. Do stanů 
doporučujeme vzít vlastní spacák.  

Kuchyně a jídelna jsou umístěny v centrální budově, stravování je 
poskytováno  5 x denně – snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina a 
večeře. Pitný režim je dodržován, děti mají nepřetržitý přístup k pití. Strava je 
doplňována  ovocem a zeleninou. 

Kapacita dětského rekreačního zařízení je 105 dětí. Tábor je určen pro 
děti, které k 30.6. běžného roku nedosáhnou věku 14 let. Případnou 

výjimku povoluje vedoucí tábora na základě konzultace s rodiči 
dítěte. 

Pobyt v táboře začíná obědem a končí obědem. Doprava 
dětí do tábora je realizována společně, autobusem, z  
autobusového nádraží před UNIPETROL a. s. v Záluží u 
Litvínova (viz.“Pokyny k přepravě dětí“).  

První turnus tábora se koná v termínu od 1.7.2011 do 
15.7.2011. Cena poukazu činí 4.800,-Kč.  

  

 



 

Odjezd dětí do tábora - 1. července 2011  
 

z autobusového nádraží před Unipetrolem a.s. Litvínov – Záluží - 
sraz účastníků v 8:30, odjezd autobusu v 9:00 

 
Před nástupem do autobusu budou vybírána: 

  Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.  

  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle Vyhl.MZ č.148/2004).  

  Průkaz zdravotní pojišťovny (u posudku a průkazu pojišťovny postačují 
čitelné kopie). 

 Souhlas se samostatným pohybem dítěte během výletu. 

 Souhlas s účastí dítěte na noční stezce odvahy. 

 Souhlas s testováním dítěte na požití omamných látek. 

 Souhlas s fotografováním dítěte a uveřejňováním fotografií na webu 
tábora. 

Vaše dítě bude zařazeno přímo do oddílu. Převezme je vedoucí oddílu, 
se kterým se děti odeberou do autobusu. 

Při odjezdu dětí  z tábora budou „Posudek“ a „průkaz ZP“ dětem vloženy do 
zavazadla. Bez posudku o zdravotní způsobilosti, prohlášení rodičů a 
průkazu pojištěnce NEMOHOU děti do tábora nastoupit!! 
 

 

 

 

 

 

 

Příjezd dětí z tábora - 15.července 2011 
 

na autobusové nádraží před Unipetrolem a.s. Litvínov – Záluží – 
přesný čas bude upřesněn (předpokládáme mezi 15:00 – 17:00) 

Upozorňujeme rodiče, že děti, pro které si nikdo nepřijde, budou dopraveny 
domů na náklady rodičů. Současně upozorňujeme, že provozovatel LDT (OO 
Buzuluku Komárov) nenese žádnou odpovědnost za případný úraz dítěte 
cestou domů bez doprovodu. 

 



 

d y r i z e n i  p r i h l a s k y  

(Vyřízení přihlášky)  

Přihlášky budou k dispozici od 16.2.2011. Řádně vyplněnou přihlášku je 
nutné odevzdat do 15.5.2011.  

- u provozovatele OO Buzuluku Komárov v Komárově 

- v areálu Unipetrol RPA Litvínov u paní Martiny Kolmanové telefon 476 164 
584, číslo dveří 116, budova AB 1. patro 

- po dohodě u M. Taranta nebo P. Lobo 

- odeslat poštou: Michal Tarant, Centrum ekologické výchovy VIANA, 
Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov 

Úhradu lze provést převodem z účtu nebo fakturou do 15.5. 2011 

POZOR: nové číslo účtu provozovatele tábora je: 5373321301/4000 

Pracovníci Unipetrolu RPA si platbu vyřídí po dohodě s pí. Drtilovou. 

Fakturu je nutné vyřídit s paní Kořánovou tel.: 311 572 379, e-mail: 
oskovo@buzuluk.cz 

Na neuhrazené poukazy do 15.5.2011 budou vystaveny duplikáty a 
původní účastník bude vyřazen. 

Pozor, nepřehlédněte prosím 

Do tábora posílejte děti zdravé! Hlavní programovou náplní je 
sport a pobyt v přírodě. 

Jestliže dítě užívalo v posledních 14 dnech nějaké léky, je nutné 
na tuto skutečnost upozornit při odjezdu, nejlépe sdělením do 

obálky. Obálku nadepište jménem dítěte, i číslem poukazu. 
Stejným způsobem informujte při odjezdu i o lécích, 
které vaše dítě v současné době užívá a léky 
předejte oddílovému vedoucímu při odevzdání 
prohlášení rodičů, očkovacího průkazu a průkazu 
pojištěnce (nebo přímo zdravotnicím). Informace 
jsou v zájmu dětí, zvláště těch nejmenších.  

 

  

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=user2&messageId=713&messagePos=163&cursorTo=1


 

e n i  p r i  (Pošta je důležitá) 

Nejezděte do tábora, netelefonujte dětem. Pro děti je připraven program, 
který by se tímto narušoval. Dětem pište co nejčastěji a vybavte je tak, aby 
mohly i ony psát Vám. O Vaše dítě je všestranně postaráno, neposílejte 
balíčky s ovocem a sladkostmi, neposílejte peníze v dopisech, reklamace při 
ztrátě nebudou řešeny. Pokud se budete oprávněně domnívat, že během 
probíhajícího turnusu, je péče o Vaše dítě  zanedbána, obraťte se na 
hlavního vedoucího tábora vždy v 8:00 hodin ráno na tel.č. 382 229 250.  

Všechny věci (hlavně menším dětem) řádně označte, seznam vlepte do 

kufru a kufr výrazně označte jménem dítěte. Buďte si jistí, že děti své věci 
nepoznají, a zatloukají a zatloukají, hlavně, když jim tu mikinu babička 
koupila těsně před odjezdem do tábora. Nezapomeňte dětem zabalit 
pláštěnku a holínky. I v případě nepříznivého počasí je pro děti připraven 
aktivní program. Přibalte dětem plastový kelímek či hrneček na pití. 

Nedávejte dětem do tábora věci drahé, cenné předměty, výrobky ze zlata, 
elektroniku, mobilní telefony (děti nemají k dispozici přípojky elektrické 
energie pro jejich dobíjení, výjimky nejsou tolerovány). Vyvarujete se tak 
nepříjemnostem při zničení nebo ztrátě. Děti nejsou pojištěny proti zcizení 
osobních věcí. 

 



 

Mobilní telefon do přírody nepatří 

Rodič by měl umět pochopit, že vybavit dítě do tábora mobilem není příliš 
vhodné zejména z těchto důvodů: 

  Přístroj ruší a odvádí pozornost od činnosti v kolektivu. 

  Starší děti mobilního telefonu využívají v hodinách nočního klidu, 
jakožto dorozumívacího prostředku k provozování řekněme 
„nežádoucí“ činnosti v táboře a značně ztěžují vedoucím ostrahu. 

  Dítě nemá k dispozici přípojku el. proudu k dobíjení přístroje a je 
vyloučeno, aby výchovní pracovníci dobíjení zajišťovali. 

  Není neobvyklá ztráta, odcizení či poškození přístroje. 

Pokud děti budou mobilním telefonem či jinou elektronikou porušovat 
táborový řád, bude jim tato věc odebrána, uložena a předána rodičům při 
příjezdu.  

Přísně je zakázáno požívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných 
omamných látek. Při porušení tohoto zákazu bude dítě odesláno domů 
na náklady rodičů. Pokud tedy tušíte, že máte doma již závislého 
poživatele těchto produktů, ani nám ho do tábora neposílejte. Předem 
děkujeme:-) 

 
Kapesné dle uvážení rodičů (doporučujeme max. 250,-). 

 

Adresa do LDT Příjmení a jméno, + číslo oddílu 

             LDT Buzuluku Komárov 
              Smetanova Lhota 
              398 04  Čimelice 

  



 

Motivační zaměření tábora 2011 

Mnozí z Vás si jistě pamatují, jakým stylem byl v letech minulých tento turnus 
tábora ve Smetanově Lhotě organizován (Námořnické léto, Tenkrát na 
západě, Smetanové království, Zlatá horečka na Lhotdaycu, Dobytí ráje, 
Asterix a Obelix, Ať žijí duchové, Simpsonovi na cestě kolem světa atd.). 
V letošním roce budeme prožívat: 
 

 
n di a n sk y r o c k  

Indiánský ro©k 
 

Doufáme, že jste navštívili Indiánskou výstavu a Indiánské tance ve Schole 
Humanitas, jak jsme vám doporučili na našem webu. Získané vědomosti se 
vám budou hodit v některých vypečených hrách a soutěžích. A také jste se 
mohli inspirovat pro výrobu indiánského převleku. Za lístek z Indiánské 
výstavy předložený na táboře, získáte bod do celotáborového bodování. 
Stejně tak i za indiánský převlek. Nezapomeňte také vzít s sebou bílé 
bavlněné tričko na batikování (další snadno získatelný bod), ať se při 
soubojích indiánských kmenů dobře poznáme. Upozorňuji, že batikovat 
budeme hned v sobotu po rozdělení do kmenů, tudíž posílat dodatečně 
tričko poštou je zbytečné:-). Další nesmírně důležitou pomůckou je baterka 
(nejlépe svítící:-)) na noční hru. Poslední nezbytnou a často opomíjenou věcí 
je slušivá čepice na palici, bez níž se na rozpálených prériích neobejdete. 

No a pak již nezbývá nic jiného, než si s sebou vzít dobrou náladu a hurá do 
Smetanky. 

Již nyní se na vás s celým personálem 

Smetanky těšíme! 

 

 Petra LOBO – tel. 604 131 863, petra.lobo@seznam.cz  
vedoucí tábora 

 Michal Tarant – tel. 773 569 142, michal.tarant@post.cz  
zást. vedoucí tábora 

 

Táborový e-mail: ldtsmetanovalhota@seznam.cz  

Táborový web: www.ldtsmetanovalhota.cz  

 
P.S.: Nechali jsme si udělat vědecký výzkum a bylo nevyvrátitelně dokázáno, 
že ani úložný prostor autobusů ani úložný prostor v chatkách, natož pak ve 
stanech, není nafukovací a tudíž Vás prosíme, netahejte s sebou zbytečně 
moc věcí a netahejte ani zbytečné věci a už vůbec neberte věci nepotřebné. 
Uvědomte si, že Indiáni žijí kočovným způsobem života. Takže až dojdou 
zásoby a budeme se přesouvat na další tábořiště, potáhnete všechna svá 
zavazadla na vlastních hřbetech. Howgh! 
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