
 
 
 
 
 
 
 

 

LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE 
 
 

 

Liána a přátelé Vás zvou na 

„CESTOVÁNÍ ČASEM“ 

 

Během 12 dnů procestujeme díky stroji času budoucností, přítomností i minulostí. 
Potkáme se s dinosaury, pravěkými lidmi, Aztéky, Faraony, indiány, roboty. 
Toto téma nám nabízí velké možnosti her, při kterých si užijeme spoustu napětí, legrace  
a dobrodružství. 
Navštívíme starý Řím, Egypt, stavbu železnice, praotce Čecha, vesmírnou stanici, pátý 
element.... 

Zkrátka budeme mít možnost vidět co tu BYLO, JE A BUDE!!! 

 



 

PODROBNÉ INFORMACE K POBYTU NA LETNÍM TÁBOŘE 
 

Termín:  10.7. – 22.7.2022 
 

 S motivací „CESTOVÁNÍ ČASEM“ 
 

ADRESA TÁBORA:  Táborová základna DOMINO-Liána 
539 73 Hluboká u Skutče 

 

TELEFON NA TÁBOR: Ludmila Horká „Liána“ 603 116 244 
 

CENA TÁBORA je 6 600 Kč, pro sourozence 6 100,- Kč. 
Částku uhraďte, prosím, nejpozději do 30.4.2022 
na účet číslo: 240408240 /0300, variabilní symbol je číslo faktury, kterou obdržíte po 
zaslání přihlášky. Napište si ho, pro jistotu i sem: 2022...…. 
V případě úhrady více faktur (sourozenci) splatnost u druhé a další faktury posunuta na 
30.6.2022. 
  
 

Příjezd na letní tábor: 
Děti přivezte na tábor v neděli 10.7. 2022 – od 16:30 do 17:30 hodin.  

Ubytování účastníků letního tábora je zajištěno v chatkách. 

Návrat z letního tábora: 
 - děti si, prosím, vyzvedněte v pátek 22.7.2022 v 16:00 hodin v táboře 
 
PŘEDEM do 30.5. je nutné zaslat na email: taborliankamario@seznam.cz 
 

- Kopii: POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
Potvrzení mají platnost 2 roky, akceptována jsou potvrzení s platností min. do 22.7.2022 

- Kopii: KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 
Soubor se zdravotní způsobilostí nazvěte ZZ_přijmení a jméno dítěte, soubor s kartou pojištence 
ZK_přijmení a jméno dítěte. 
 

PŘI PŘÍJEZDU NA TÁBOR: 
Všichni účastníci odevzdají táborové zdravotnici v obálce se jménem dítěte: 

- PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
- Potvrzení o negativním covid testu. (Bližší informace podáme těsně před táborem podle 

platného vládního nařízení v době tábora.)  
- LÉKY (s popisem komu patří a jak je užívat) – dětem nenechávejte žádné léky!!! 
- POŠTU (jen ti kdo budou chtít) 

 
Potřebujeme abyste....... 

 připravili děti na to, že MOBILY, aby se zamezilo zbytečným problémům (rozbité sklo, zmizení mobilu, 
ranní a večerní smutek) - budou děti mít u vedoucích a v poledním klidu si je můžou brát k sobě 

 dali dětem menší finanční obnos - moc nedoporučujeme velké částky, ztráta peněženky je bohužel 
reálná. Dá se domluvit, že budou děti mít peníze u vedoucího, prosím o podepsané peněženky. 

  VŠECHNY VĚCI PODEPSALI, každý rok nám zůstává spousta věcí a nikdo se k nim nehlásí. 



 

Co s sebou na letní tábor:  
 

Dobrý spací pytel – PODEPSANÝ OBAL I SPACÁK   Kapesníky  
Karimatka podepsaná a sbalená na přenos, 
polštářek   Plavky  

Kvalitní batůžek na výlety – pevná záda a popruhy   Ručník  

Pláštěnka   Utěrka  

Pevná sportovní obuv   Lahev na čaj, šťávu                            

Holinky   Baterka (čelovka)  

Tenisky   Šitíčko   

Spodní prádlo    Toaletní papír  

Ponožky   Psací potřeby   

Dlouhé kalhoty   Blok   

Čepice nebo šátek   
Věci pro přípravný oddíl – viz 
seznam na další stránce  

Kraťasy   Pytel na špinavé prádlo  

Teplé oblečení na spaní           Drobné kapesné  

Teplý svetr nebo mikina   Buben nebo jiný rytmický nástroj   

Větrovka   
(dřívka, rumba koule, rolničky, 
vajíčko) – v případě zájmu  

Tričko s dlouhým rukávem   Kytara, flétna (v případě zájmu)  

Trička s krátkým rukávem   Hodinky (v případě zájmu)  

Mýdlo   Adresář (v případě zájmu)  

Hřeben   Známky (v případě zájmu)  

Zubní kartáček   Fotoaparát (v případě zájmu)  

Zubní pasta   

Mobilní telefon (v případě 
zájmu)  

Pracovní košile nebo zástěra – na zašpinění při 
tvoření   

Použití mobilních telefonů povolíme ke 
komunikaci v poledním klidu mezi 13.-14. 

hodinou – večerní telefonování 

nedoporučujeme, pro malé děti je to těžký 
čas a mohou pak být smutné. 

Telefon odvádí pozornost od her a navádí 
ke smutku. 

Tepláková souprava   

Ešus   

Lžíce   

Krém   Dobrá nálada 
 

 



                     

Oblečení pro celotáborovou hru: Letos není nutné – budou táborová trička. 

Něco navíc: 

• něco, co si děti můžou totálně zmazat od barev (staré tričko a kraťasy) 
• kluci hezkou košili, holky šatičky, nebo kostým co si přivezou = to se počítá jako 
společenský oděv – pro velký úspěch bude Casino. 

Přípravný oddíl 

Letos bude oddíl pro starší děti od 14 do 16 let.Tento oddíl bude zaměřený na 
samostatnost, utužení a přípravu na práci instruktora. Mobily budou  v omezeném používání. 
S sebou je nutné pro členy staršího oddílu přibalit: povinné vybavení na bivak – dobrý batoh do 
kterého se vejde spací pytel, karimatka a oblečení na 3 dny.  
Pro přípravu na instruktorování s sebou: provázek na uzlování, sešit a tužku, pastelky, nůžky a a 
příruční somradlo, kam ty věci dají a budou to mít stále u sebe.                             
                                                        
                                                              TĚŠÍM SE NA VÁS 

 

. Úkol pro všechny: nakreslete si svůj stroj času, budete ho mít zaparkovaný na chatce. 
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