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Pokyny pro účastníky dětského tábora Sluníčko v Trhové 
Kamenici 

  

I. běh – klasický tábor 

 

Odjezd na tábor v neděli 5. 7. 2020 

Praha v 14:45 hodin – před čekárnou (s kavárnou) RegioJet na hlavním nádraží 
Pardubice v 16:00 hodin - parkoviště mezi zimním stadionem a řekou Labe 

Chrudim v 16:30 hodin - před vlakovým nádražím 

vlastní doprava 16:00 až 17:00 – brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici   
 

Příjezd z tábora v sobotu 18. 7. 2020   

vlastní doprava 9:00 až 10:00 – brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici  
Chrudim 10:00 hodin - před vlakovým nádražím 

Pardubice 10:30 hodin - parkoviště mezi zimním stadionem a řekou Labe  
Praha okolo poledne – přesný čas i nástupiště sdělíme při odjezdu   

 

U odjezdu odevzdá každé dítě 

• prohlášení zákonných zástupců s originálem zdravotního posudku od lékaře  
(ten bude po táboře vrácen) a fotokopií kartičky zdravotní pojišťovny 

• léky, pokud užívá (nejlépe v originálním balení, označené celým  
jménem a přehledem dávkování) 

 

Vybavení dětí: 
• spací pytel, tepláková souprava na spaní 
• sportovní pevné boty, pevné turistické boty (outdoorové, sportovní), sandály  
• holínky, pláštěnka, bunda - větrovka 

• silné ponožky, svetr, fleecová mikina (pro případ chladna) 

• ostatní oblečení pro hry a pobyt v přírodě (trička s krátkým i dlouhým rukávem,  
nátělníky, tepláková souprava, tepláky, kraťasy, dostatek spodního prádla a 
ponožek) 

• hygienické potřeby, repelent, papírové kapesníky, 2 ks toaletní papír 

• umělohmotný nebo kovový hrníček a láhev na pití (podepsané) 
• baterka nebo čelovka + náhradní baterie 

• psací potřeby, čistý sešit (blok), pastelky nebo fixy, nůžky,  
• plavky, 2 ručníky, kšiltovka, opalovací krém, brýle proti slunci, neplavci kruh/rukávky 

• malý baťůžek 

• 2 ks roušky v obalu (pytlík, pouzdro) 
• šátek a 10 zavíracích špendlíků (na hry) 

• zpěvník, drobné hry (karty, pexeso,…), knížka 

http://www.veselaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/06/2020-Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-a-posudek-na-DT-1-1.pdf


• klobouk (ideálně „dědkovský“) nebo jiná vtipná pokrývka hlavy – typické pro 
ctihodné občany města Kocourkova 

• vše co doma přebývá a bude se hodit na program: staré hračky, pexesa, puzzle, 
zbytky látek, záclony, vlna, korálky apod. 

• kapesné Kč 300,- až 400,- (v areálu tábora je možnost nákupu pohledů a nanuků) 
• další věci dle potřeb Vašeho dítěte 

 

Více informací k vybavení dětí, ale i k vlastní přípravě na tábor se dozvíte v tomto dokumentu 

- Dokumenty a formuláře/informace k DT Sluníčko 

 

Nové informace, které vyplynuly z opatření MZV a týkají se našeho tábora naleznete zde  

 

Dítě jevící známky onemocnění, nebo dítě bez požadovaných prohlášení nebude moci být 
k pobytu na tábor přijato.   
 

POŠTOVNÍ ADRESA TÁBORA: jméno dítěte, DT Sluníčko, 539 52 Trhová Kamenice 

 

E-MAILOVÁ ADRESA TÁBORA: slunicko@veselaspolecnost.cz (do předmětu uveďte jméno 
dítěte) 

 

TELEFON DO TÁBORA: 777 363 350 
 

Celotáborová hra – Chytrolíni z Hloupětína, aneb vracíme se do Kocourkova 

Protože letos je všechno tak nějak naruby, rozhodli jsme se pokračovat i na našem 
táboře. Prožijeme příběhy svérázných obyvatel pohádkového městečka Hloupětína, 
legračních popletů a trumberů, kteří uvěří každému nesmyslu a nechají se napálit 
kdejakým kuliferdou. A my se tomu všichni nakonec upřímně zasmějeme. 
 

Těšíme se na Vaše děti na táboře Sluníčko! 
Team Veselé společnosti 
 

 

 

http://www.veselaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2019/04/Informace-k-DT-Slun%C3%AD%C4%8Dko-v-Trhov%C3%A9-Kamenici.pdf
http://www.veselaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/06/Opatření-MZV.docx
mailto:slunicko@veselaspolecnost.cz

