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ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2020 

Informace před odjezdem 

 

ODJEZD: 

středa 1. července 2020 v 8.11 – Praha – Hlavní nádraží (R923 – Krakonoš) 

NÁVRAT: 

úterý 14. července 2020 v 17.49 – Praha – Hlavní nádraží (R924 – Krakonoš) 

ADRESA: 

Tábor DPS Rolnička, Autocamping Velký Dřevíč, Hronov IV, PSČ 549 34 

TELEFONICKÉ SPOJENÍ (pouze v nutných případech): 608 237 147 
 

 

 SRAZ NA ODJEZD: Vlak vyjíždí z Prahy – Hlavního nádraží. S ohledem na 

předpokládané množství cestujících budeme mít místenky. Sraz je v horní hale 

Hlavního nádraží (nad pokladnami) u prostředního průchodu na nástupiště (odjezdy 

vlaků) u sloupu naproti BurgerKingu – obvyklé místo nejpozději v 7.45. V okamžiku, 

kdy bude ohlášeno nástupiště, se přesuneme do vlaku (i tehdy, bude-li to dříve než 

v 7.45 – sledujte vývěsku – ale to se nestává). 

 VĚCI S SEBOU (povinné): spací pytel a karimatka, ešus (dvoudílný), hrneček, 

příbor, lžíce, malá lžička, toaletní potřeby, papírové kapesníky, PLASTOVÁ láhev na 

pití, která jde dobře zavřít, tenký sešit A5, psací potřeby, základní barvičky (pastelky), 

zavírací nůž, svítící baterka + náhradní baterie, šátek, baťůžek na výlety, do kterého se 

vejde láhev, svačina, pláštěnka, mikina atd. (možno použít na cestu jako příruční 

zavazadlo ☺), pružné obinadlo(!), sborové zpěvníky (kdo má), utěrka na nádobí, hadr 

na otření čehokoliv(!), kapesné dle uvážení rodičů (pouze pro vlastní potřebu dětí – 

nebude nutné z něj cokoliv platit!), pytel na špinavé prádlo. 

 Roušky v množství alespoň jedna na den – použijeme pouze při cestování veřejnou 

dopravou, ale nemáme možnost vyvařit/žehlit, cestovní desinfekce na ruce 

 ODĚV A OBUV: v čem budeš spát, v čem budeš chodit na výlety nebo do města – 

když bude velké teplo/zima, když bude pršet – věci na převléknutí, v čem se budeš 

pohybovat po tábořišti, příp. večer u ohně (ne šusťáková souprava!!!), atd., plavky, 

pláštěnka (nejlépe klasická igelitová – nebrat silnou nepromokavou bundu☺), čepice 

(!) (ne snad kulicha proti zimě, ale něco na hlavu proti sluníčku), 2x boty na chození 

(botasky, příp. pohorky, pohodlné a rozchozené☺), lehkou letní obuv (sandály), 

holinky dle vlastního uvážení – hleďte hlavně na praktičnost, nejedeme na koncert ani 

módní přehlídku, ale chceme, aby nám bylo dobře a pohodlně. 



 ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA: jedno starší prostěradlo do stanu (není potřeba – zajistí pro 

všechny Rolnička) 

 DOKLADY: 

1) Posudek o zdravotní způsobilosti… odevzdejte potvrzený od ošetřujícího lékaře 

nejpozději při odjezdu – bez něho dítě nemůže odjet! – vzhledem k aktuální situaci je 

vyžadován s datem 2020, 

2) Souhlas rodičů… dle zákona 372/2011 Sb. O zdravotních službách… je nutno 

odevzdat také nejpozději v den odjezdu, 

3) Potvrzení o bezinfekčnosti – odevzdává se až na srazu s datem odjezdu, 

4) očkovací průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (obojí může být 

kopie), 

5) sborovou kartičku – nutné pro slevy, kdo nemá, pošlete mailem foto a kartičku 

vyrobíme. 

Případné pravidelně užívané léky předejte v dostatečném množství (označte jméno 

dítěte a dávkování – děti je nesmějí mít u sebe). 

 VŠECHNY VĚCI si zabalte do batohu nebo do tašky, aby se ve stanu mohly vybalit a 

batoh nebo tašku dát pod věci (od zastávky půjdeme asi 400 metrů pěšky), určitě ne do 

kufru, protože by ho nebylo kam uložit ve stanu. 

 NA „CESTU“ si vezměte jídlo do odpoledne – potraviny, které snadno nepodléhají 

zkáze. Ve vlaku určitě nic jíst nebudeme, do kempu přijedeme po poledni, 

naobědváme se z vlastních zásob, až si po cestě umyjeme ruce, první společné 

táborové jídlo bude odpolední svačina a večeře. 

 Pokud nejpozději v pátek 26. 6. přinesete do školy něco z věcí, které si budete brát 

s sebou (spacák, karimatka nebo třeba i celé zavazadlo s věcmi), odvezu je na tábor 

autem, abyste je nemuseli vézt vlakem. 

 Protože letošní tábor zaměříme tematicky také trochu jako foto-tábor, můžete si vzít 

fotovýbavu s sebou, ale pouze na vlastní zodpovědnost, i když se nám v táboře 

opravdu už dlouhou dobu nic neztratilo, nemáme trezor. Notebook na stažení fotek 

budu mít s sebou, ale nezapomeňte nabíječku na baterii (na tužkové budu mít s sebou). 

 Pro případné další informace volejte na číslo 608 237 147 nebo pište na e-mailovou 

adresu rolnickapraha12@seznam.cz, případně se podívejte na stránky 

www.rolnickapraha12.cz . 

 

Dan Martin Gerych 


