
INFORMACE K 20. ročníku  

LETNÍHO HASIČSKÉHO TÁBORA MORAVA  
TERMÍN OD 9. - 19. 8. 2020, Radíkov u Olomouce, www.chataradikov.cz 

 
Vážení rodiče, přihlásili jste své dítě (děti) na náš letní hasičský tábor MORAVA. K odjezdu 
je potřeba ještě vyplnit PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI a nalepit (nebo okopírovat) zde 
KOPII KARTIČKY POJIŠŤOVNY (prosím o kontrolu platnosti) a nechat si od lékaře potvrdit 
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE (potvrzení může být do dvou let stáří 
do ukončení pobytu tábora, tak pokud máte kopie z loňska, můžete použít, pokud máte 
potvrzení pro jiný tábor, předejte nám jeho kopii). Prosím, nenechávejte to na poslední chvíli 
i doktoři mohou mít dovolenou a bez těchto dokladů nemůžeme vaše dítě na tábor přijmout! 
Dále vám zasílám seznam nutných a doporu čených v ěcí pro lepší balení s dalšími 
informacemi. Respektujte prosím – ÚPLNÝ ZÁKAZ MOBIL Ů, TABLETŮ, CD, DVD, 
IPHONU, IPAD, IPOD, NOTEBOOKŮ, MP3, MP4 A PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ 
CHYTRÝCH HODINEK - PLATÍ PRO VŠECHNY DĚTI! 
PROGRAM – HASIČSKÉ DISCIPLÍNY – 60m, STŘELBA, LANO, BRAŇÁK, dále 
OLYMPIÁDA, DISKOTÉKY, LETNÍ KINO, SCÉNKY, UKÁZKY prof. hasičů, PRVNÍ POMOC 
A ZÁCHRANA, PŘEŽITÍ V LESE, SOUTĚŽE, KARNEVAL, MISS A MISÁK, VZÁJEMNÉ 
SOUTĚŽENÍ A AKTIVITY☺ PŘEKVAPENÍ ☺ 

Dejte dětem opravdu něco více vhodného na venek, na přenocování v lese (nutno mít 
spacák a karimatku), promítání letního kina, diskotéky a závěrečná karnevalová diskotéka ve 

stylu „HALLOWEEN“ sportovní hry – dobrá obuv, oblečení, PET láhev min. 0,5l- 0,75l. A 
hlavně – soutěže v netradičních disciplínách, trénování na závody 60m a na BRANNÝ 
ZÁVOD – takže dobrá obuv na překážky, sportovní oblečení.  S sebou helmy, opasky a 
hadice s rozdělovačem vlastní – kdo má (řádně označené). 

DROBNÉ DÁRKY  – pokud někdo máte tu možnost, uvítáme jakékoliv množství drobných 
dárečků, reklamních předmětů od vašich firem či společností či sladkosti do cen, papír do 
tiskárny, propisky či cokoliv jiného, hodí se nám všechno…moc p ředem děkujeme!  
 
DOPRAVA – VLASTNÍ!!! Příjezd - v ned ěli 9. 8. v dob ě od 15- 17 hod. (ne d říve!) nám 
můžete své ratolesti dovézt! Upozor ňujeme, že není z provozního ani psychologického 
hlediska pro Vaše dít ě vhodné se zdržovat v areálu déle než je nezbytn ě nutný čas pro 
předání dít ěte s veškerou dokumentací, není možné poušt ět rodi če do budovy nebo 
nechat procházet po areálu. D ěkujeme p ředem za pochopení.  
Odjezd – ve st ředu 19. 8. si v dob ě od 14-16 můžete zase své poklady vyzvednout! 
 
Jelikož budete bez svých „miláčků“ celých 10 dní a bude vám jistě smutno, napište jim pár 
řádků do dopisu, případně pošlete balíček…uvidíte, že jim to udělá radost! E-mail 
adresovaný vašim dětem předáme, ale dopis je dopis! A balík je balík, ale 
NEDOPORUČUJEME zasílat nic doporučeně!!! 
Adresa pro zaslání pošty pro děti:  Chata Pod Věží, Na Pevnůstce 184/32, 772 00 

Olomouc-Lošov, jméno a p říjmení dít ěte, na obálku pozna čit heslo „HASI ČI“  

Děkujeme, že respektujete úplný zákaz návšt ěv dětí na tábo ře! V případě, že někdo 
z vás bude cokoliv potřebovat řešit, vědět, posunout termín nástupu či odjezd dítěte domů 
dříve, napište nebo zavolejte raději co nejdříve a nenechávejte to až na poslední chvíli.  

Na všechny d ěti se t ěší hlavní vedoucí Macek a tým zkušených a báje čných 
vedoucích, instruktor ů a zdravotnic a TYBYS !!! 
 
Kontakt na hlavní vedoucí - mobil: 724 983 780, vystrcilova.marcela@seznam.cz   


