
Vážení rodiče, 
posíláme vám informace k Palučinskému táboru. V příloze naleznete dokumenty, které je 
potřeba před táborem vyplnit. Moc prosíme, abyste na to nezapomněli. Pokud vašemu dítěti 
bude chybět například potvrzení od lékaře, tak jej nesmíme ze zákona na tábor přijmout. 
Přetrvávající koronavirová situace a nepředvídatelné změny v nařízení vlády nám připravily 
bojovou hru ještě před tím, než tábor začal. 
 
Prosíme vás, abyste zajistili pro děti PCR test v týdnu před táborem (tedy mezi 19. a 24. 
červencem). PCR test je mnohem přesnější, a tedy i mnohem ohleduplnější k ostatním 
účastníkům tábora, než antigenní test. Podle současných pravidel má PCR test platnost 7 
dnů. Navíc u něj nejspíš nebude platit povinnost přetestování po každých sedmi dnech 
konání akce. Doporučujeme co nejdřívější rezervaci termínu testu. Pokud nebudete ze 
závažných důvodů schopni PCR test zajistit, zavolejte, prosím, hlavní vedoucí na +420 602 
193 357 a pokusíme se společně vymyslet nějaké jiné řešení. Alternativou PCR testu je 
nejméně 22 dnů od prvního očkování nebo méně než 6 měsíců od prodělání nemoci. Na vše 
je potřeba mít oficiální potvrzení. 
 
Letošní celotáborová hra bude na téma fantasy knižní série Zaklínač. Děti budou zaklínačští 
učni, tedy takoví malí šermíři. Abychom si celotáborovou hru patřičně užili, je důležité, aby si 
každý přivezl vše potřebné pro vytvoření té správné atmosféry. Prosíme vás tedy, abyste 
dětem připravili varkoč, měkčený meč a opasek s měšcem. Návod na výrobu základního 
kostýmu a zbraně naleznete v příloze tohoto e-mailu. Fantazii se meze nekladou, kostým 
samozřejmě můžete i různě vyšperkovat. Nejlepší kostýmy na táboře oceníme. 
 
Závěrem vás prosíme, máte-li doma staré desetníky, dvacetníky, padesátníky či jiné staré 
nebo cizí nehodnotné mince, přibalte je dětem na tábor. Použijeme je jako herní peníze. 
Děkujeme za pomoc. 
 
Moc už se na vás všechny těšíme! 
Srdečně, vaši vedoucí 

-- 

Hezký den, 
posíláme poslední pokyny před nástupem na šachový tábor: 
 
· Nástup dětí na tábor je v neděli 25. 7. 2021 mezi 18–20 hod. 
· Odjezd dětí z tábora je v neděli 8. 8. 2021 mezi 9–10 hod. 
 
Co s sebou: 
Doklady: 
· List účastníka dětského tábora Letohrad 2021 (datum podpisu prohlášení zákonných 
zástupců nesmí být starší jednoho dne!). 
· Karta zdravotní pojišťovny, stačí kopie. 
· Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 
(Posudek platí 2 roky) 
· Očkovací průkaz, stačí kopie. Pokud je dítě pravidelně očkované a jsou informace o 
očkování v Posudku o zdravotní způsobilosti, nemusí být. 
· Potvrzení požadovaná pro Covid 19, což podle aktuálně platných pravidel může být: 
a) Potvrzení o uplynutí 14 dnů od dokončeného očkování. 
b) Potvrzení o prodělání nemoci v posledních 6 měsících. 



c) Čestné prohlášení o PCR testu s negativním výsledkem, ne starším než 7 dnů. K tomu 
jakýkoli možný doklad, který to dokazuje, stačí kopie sms, nebo emailu. 
 
Pokud vám potvrzení nestihne dojít do začátku tábora, tak stačí čestné prohlášení o 
negativním výsledku antigenního testu, ne starší 3 dnů. 
Výsledek PCR testu nám následně pošlete emailem. 
Ve výjimečných případech platí osobní domluva. 
 
Dále Vás žádáme, aby rodiče při předávání dětí měli nasazen respirátor. 
 
V příloze najdete i ubytování dětí, tak pokud máte ještě nějaké připomínky, dejte vědět, 
uvidíme, jestli se s tím dá něco udělat. 
 
Těšíme se na vás! 
Vaše PŠŠ 

 


