
Základní informace o letním dětském táboře „KADOV 2021“ 
 

LDT pořádá Česká tábornická unie, TK Podskalí Strakonice, oddíl Podskaláček Strakonice v letošním termínu 
od 19. 7. 2021 do 7. 8. 2021 na naší táborové základně v Kadově u Blatné.  
Hlavní vedoucí tábora: Libor Staněk, nar. 24. 10. 1987 
Hlavní zdravotník: Kateřina Spišská, další zdravotníci: Monika Koutenská, Diana Stranevová, Pavlína Šperlová 
 
Odjezd na tábor: Společně autobusem, v pondělí 19. 7. 2021 v 10:00 h. z parkoviště u zimního stadionu 

(ulice Na Křemelce) – odvoz dětí ze Strakonic na tábor zajišťují vedoucí oddílu. 
Na tábor nebude přijato dítě bez posudku o zdravotní způsobilosti, průkazky ZP, souhlasu 
s poskytováním informací o zdrav. stavu dítěte, čestném prohlášení o zdravotním stavu. 
K povinným dokumentům je nutno vyplnit všechny požadované kontaktní informace, tj. 
jméno, adresu, e-mail a telefon rodičů v době trvání LDT. 

 
Odjezd po ukončení tábora: V sobotu 7. 8. 2021 od 10:00 do 11:00 hodin zajišťují rodiče sami z tábořiště. 

Prosíme o dodržení časového rozpětí. 
 
Návštěvy rodičů: Povolují se pouze v neděli 25.7. a 1.8. od 10:00 do 18:00 hodin.  

UPOZORNĚNÍ: PODMÍNKY NÁVŠTĚV SE MOHOU ZMĚNIT PODLE DOPORUČENÍ VLÁDY ČR! 
V jiné dny nebudou děti uvolňovány z programu. Na táboře je zajištěna celodenní strava, 
proto nevozte dětem víc potravin, než sní v průběhu návštěvy. Již první den LDT je zajištěn 
oběd. V případě, že při kontrolách úklidu stanů najdeme u dětí potraviny podléhající zkáze 
(kromě trvanlivých, sladkostí aj.), budou tyto dětem z hygienických důvodů odebrány. 
Při návštěvách přijíždějte auty pouze po hlavní příjezdové cestě, nikoli přes louku !!! 
Vozidla parkujte v prostoru vpravo od hlavní cesty (naproti srubu). 

Pojištění: Základní pojištění zahrnuje společná pojistka ČTU. Pokud chcete mít dítě pojištěno lépe, 
zajistěte si jej, prosíme, sami. 

Adresa LDT: Letní dětský tábor 
 Základna vodáků u rybníka Krčový 
 387 33 Kadov u Blatné 

Telefon: 737 667 874 (Libor Staněk „Hromada lidí“ – hlavní vedoucí tábora) 
 602 975 747 (Ondřej Novák „Vořech“ – vedoucí organizace) 
 733 438 439 (Kateřina Spišská „BB“ – hlavní zdravotník) 
 702 075 769 (Pavlína Šperlová „Pájka“ – zdravotník) 
 732 128 235 (Diana Stranevová „Didí“ – zdravotník) 
 
Platba tábora: 1) Preferujeme platbu převodem na bankovní účet 

  Číslo účtu:   243086080 / 0300   (ČSOB – bankovní účet oddílu Podskaláček), 
jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte RODNÉ ČÍSLO dítěte (postačí rr.mm.dd.), do zprávy 
pro příjemce uveďte JMÉNO dítěte. V případě požadavku na vystavení faktury pro 
potřeby příspěvku od zaměstnavatele nás kontaktujte nejpozději do 1. 6. 2021. 

2) Hotově na schůzce – nejlépe osobně, eventuálně poslat po dětech. 
 
Na ceně tábora se budou rodiče podílet částkou 3600,- Kč za dítě. 
Tábor je potřeba uhradit a přihlášku odevzdat nejpozději do 9. 6. 2021. 

 
Informace: Veškeré informace k táboru jsou uvedeny na webových stránkách „www.podskalacek.cz“ 

Pokud by nastaly do začátku tábora změny, budeme Vás o nich informovat prostřednictvím 
webových stránek oddílu. V případě dotazů kontaktuje vedoucí oddílu.  

 
Upozornění: Dne 19. 7. 2021 je nutné při odjezdu na tábor za každé dítě odevzdat: posudek o zdravotní 

způsobilosti, průkazku ZP, souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte a 
čestné prohlášení o zdravotním stavu. Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách. 
V DŮSLEDKU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE MOHOU POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZMĚNIT 
(např. povinný negativní test na výskyt onemocnění Covid-19).  


