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Dobrý den, ahoj, 

letošní tábor je již opravdu za dveřmi a proto bych Vám chtěl předat některé informace, které se budou týkat 

zejména odjezdu dětí na tábor a jejich otestování na COVID19. 

1) Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc): 

 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz), 

 PCR test starý max. 7 dní, 

 antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora), 

 samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora), 

 potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora), 

 potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů. 

Viz zprávy na stránkách České rady dětí a mládeže a stránkách Ministerstva zdravotnictví  

http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/zastupci-ministerstva-zdravotnictvi-a-ceske-rada-deti-a-mladeze-se-

shodli-na-podminkach-ucasti-deti-na-letnich-taborech/ 

https://koronavirus.mzcr.cz/zastupci-ministerstva-zdravotnictvi-a-ceske-rady-deti-a-mladeze-se-shodli-na-

podminkach-ucasti-deti-na-letnich-taborech/ 

Přesto, že z tohoto rozhodnutí nejsme příliš nadšeni, musíme se těmito podmínkami řídit a při odjezdu budeme 

výše zmíněné důsledně vyžadovat.  

Proto bychom Vás všechny chtěli požádat, zda byste nám mohli vyjít co nejvíce vstříc a pokusili se pro děti 

zajistit PCR testy, né starší 7 dní, které nás alespoň zbaví nepříjemné povinnosti přetestovat děti v průběhu 

tábora.  Chápu, že vzhledem k blížícímu se termínu odjezdu, bude zřejmě čím dále těžší testy zajistit, ale 

přikládám odkaz, kde jsou ještě dnes volné termíny na 28. a 29.6.2020. 

https://app.gendet.cz/reservation?id=015 

2) Co se týká bezinfekčnosti, platí pro letošek ta, kterou jste obdrželi současně s přihláškou.  

3) Nad rámec seznamu věcí na tábor prosím počítejte s tím, že děti by měli sebou mít předepsanou ochranu 

úst, pro případ, že se budeme pohybovat tam, kde bude vyžadována. Předem upozorňuji, že jedna rouška na 

celý tábor zcela jistě není dostatečné množství. V táboře se budeme samozřejmě pohybovat bez roušek a 

všude jinde se budeme muset držet platných hygienických nařízení. 

Odjezd a příjezd z tábora: POZOR - příjezd z tábora je posunut o hodinu déle 

Odjezd - 4.7.2021 (neděle) ve 14,00 hod. - stanoviště autobusů na Rybníčku (u parku) 

Příjezd - 17.7.2021 (sobota) ve 14,00 hod. - stanoviště autobusů na Rybníčku (u parku) 

 

Pokud bych v průběhu týdne získal nějakou zásadní informaci, případně mě něco ještě napadlo, určitě bych 

Vám opět zaslal e-mail. Jinak budu doufat, že se společně uvidíme v neděli 4.7. 2021 ve 14,00 hod. u autobusu. 

 

                                                                                                             Tomáš Klaban 

                                                                                                              608 664 983, klaba.tom@seznam.cz  
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