
Vážení rodiče, 
 

čtěte pozorně vše na našem webu, zvláště seznam věcí, které mají děti mít sebou 
označte věci a oblečení jménem či iniciálami - jen tak se vše vrátí zpět  

 
Vašemu dítěti nesmí chybět 

spacák, karimatka, baterka, pláštěnka, pokrývka hlavy, pevné turistické boty, 
hrnek a láhev s širokým hrdlem, přípravek proti klíšťatům, neplavcům plovací vesta 

  
POZOR!!! DEKY PROVOZOVATEL NEPOSKYTUJE! 

dítě v táboře dostane polštář a prostěradlo  
DÍTĚ MUSÍ MÍT TEPLÝ SPACÁK - NEPODCEŇTE! - V NOCI BÝVÁ OPRAVDU ZIMA! 

 
pokud něco bude chybět, je třeba věci neprodleně zaslat, nebo jinak doručit do tábora 

 
pozor ! pozor ! pozor ! pozor ! pozor ! 
v táboře je bazén, koupeme se denně, 

nepřeceňujte schopnosti svých dětí a informujte nás o jejich plaveckých schopnostech,  
případně je vybavte vestami, kruhy, či jinými podpůrnými prostředky 

 
děti, které nejsou očkovány proti klíšťové encefalitidě  

vitamín B - stačí krabička B forte 
 

informujte při odjezdu lékaře Václava Bartoše, 
jaké léky užívá Vaše dítě, jaké má problémy či přání, 

upozorňujeme, že s bezinfekčností podepisujete, že dítě nemá vši 
omlouváme se, ale pokud se u dítěte vši vyskytnou, budete nuceni jej z tábora odvézt 
hlaste, zda dítě může po návratu cestovat domů bez doprovodu (pouze nad 15 let) 

 
prosíme, volejte do tábora jen v případě nutnosti  

informace Dita Vondráková 607 349 927 / zdravotník Václav Bartoš 604 999 299  
 

PROSÍME, NENAVŠTĚVUJTE DĚTI V TÁBOŘE, DĚKUJEME 
 

PROSÍME, DODRŽUJTE ČASY PŘÍJEZDŮ - ODJEZDŮ 

  
další informace  taborbartoska.cz   

 
CENNÉ VĚCI & PENÍZE MUSÍ DĚTI UKLÁDAT K VEDOUCÍM - JINDE ZA NĚ NEMŮŽEME RUČIT! 

 
při návratu, zvláště rodiče malých dětí, prohlédněte "ztráty a nálezy" 

pokud budete, Vaše děti i Vy, spokojeni s letošním táborem, 
zajistěte si příští rok místa včas! 

 

info@taborbartoska.cz   
 

↓ 
 

https://taborbartoska.cz/
https://taborbartoska.cz/
mailto:info@taborbartoska.cz


 
ODJEZD  

sobota 16. července, 12.00 h. - Kaizlovy sady, Karlín,  u budovy Vojenského archivu  
 

NÁVRAT  
sobota 6. srpna, 16.00 h. - Kaizlovy sady, Karlín,  u budovy Vojenského archivu  

 
 

jak jsme Vás již informovali dopisem na našem webu: 
 

odjezdy z tábora - příjezdy do tábora  
mnoho dětí jede na zkrácený pobyt v různých termínech, 

v průběhu tábora je proto nutné sjednotit odjezdy a příjezdy 
čas ODJEZDU  z tábora  10.00 - 12.00 
čas PŘÍJEZDU  do tábora  16.00 - 18.00 

 

 

DĚTI PŘEDÁME POUZE RODIČŮM DÍTĚTE 
není možné svěřit nezletilé příbuzným či známým, bez pověřovacího dokladu 

ze zákona musí mít tyto osoby pověření pro zastupování zákonného zástupce 
 
 

DEN ODJEZDU Z TÁBORA 
poslední den bychom byli rádi, 

aby se děti z tábora odvážely pouze ve vážných případech, 
pro rodiče, kteří nutně musí děti odvézt přímo z tábora, 

je určen jednotný pevný čas 13.00 
 
 

děkujeme, že nejezdíte do tábora, bez vědomí vedoucích! 
děkujeme za pochopení! 

 
 

děkujeme Vám za dodržení termínů a časů,  
děkujeme Vám za důvěru! 

 
↓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://taborbartoska.cz/sites/default/files/dopis%202022%20word%2019.1..pdf
https://taborbartoska.cz/sites/all/themes/mobile_responsive_theme/dokumenty/prihlaska-informace.pdf
https://taborbartoska.cz/sites/all/themes/mobile_responsive_theme/dokumenty/prihlaska-informace.pdf
https://taborbartoska.cz/sites/all/themes/mobile_responsive_theme/dokumenty/prihlaska-povereni-pro-zastupovani-zakonneho-zastupce.pdf


odjezdové místo autobusů na tábor 
 

Kaizlovy sady, Za Invalidovnou, Karlín, Praha 8.   
Lokace obklopená Kaizlovými sady je asi 2 km vzdálená od Florence. 
Park, dostatek místa a laviček, možnost parkování v blízkém okolí na vyhrazených místech. 
Prosíme, nezajíždějte před budovu vojenského archivu, parkujte v ulici Za Invalidovnou. 
 
 
AUTO                                                                                                                                                            
z centra, z Legerovy ulice - sjezd na Karlín - doleva kolem hotelu Hilton -                                                                  
doprava na Rohanské nábřeží - rovně - minout Mercedes-Benz - odbočka vpravo u oválné 
prosklené budovy Scott - po přejezdu Sokolovské ulice, kde jezdí tramvaje, jste na místě - 
dostatek parkovacích míst najdete přímo u sadů, nebo kolem bytové zástavby -  
v opačném směru příjezd na Rohanské nábřeží z Ohrady, nebo Vysočan 
 
 
MHD                                                                                                                                                                              
stanice metra (B) a tramvaje Invalidovna - z Letné tramvaj č. 8, z centra 3, 24 -                                                     
do parku okolo administrativních budov VZP na Sokolovské ulici asi 300 m 
 
 

 
 
 

https://goo.gl/maps/ARNRVEwCsbKK5bNc6
https://www.google.cz/maps/place/50°05'43.7%22N+14°27'40.4%22E/@50.095464,14.4590323,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.0954639!4d14.4612206?hl=cs

