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Vážení rodiče, právě držíte v rukou informace o Táboře Barrandov. Vaše 
dítě se zúčastní III. turnusu, který pořádá ZO KINOS Barrandov Studio 
s Duhou Barrandov a s Duhou Miřetín. Doufáme, že následující informace 
budou dostatečně podrobné a zodpoví všechny Vaše otázky týkající se tábora.

TROCHU Z HISTORIE TÁBORA:
Tábor v Miřetíně založil Ústřední sociální úřad hl. m. Prahy v roce 1939. Filmové 

studio Barrandov v něm pořádalo letní pionýrské tábory pro děti filmařů od 
padesátých let 20. století. V táboře trávily prázdniny děti předních československých 

filmařů, např. Václava Vorlíčka, Františka Vláčila, Juraje Jakubiska, Zdeňka Svěráka 
a mnoha dalších. Při privatizaci státního filmu na začátku devadesátých let Barrandov 
o tuto oblíbenou táborovou základnu v malebném údolí říčky Krounky přišel. V roce 
2015 se nám ji podařilo získat zpět. Ihned jsme začali s její renovací. Odpracovali jsme 
v ní přes 30.000 brigádnických hodin, sháníme peníze na investice, kde se dá, a na 
stavu základny je to vidět! Finančně nás podpořily i Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy ČR, město Proseč, Pardubický kraj, Magistrát hl. m. Prahy a Státní 
fond životního prostředí.

POPIS TÁBOŘIŠTĚ:
Tábor se nachází v údolí říčky Krounky, v krásné lesnaté krajině předhůří Žďár-

ských vrchů, kde si krajina dosud uchovala nenarušené životní prostředí. Údolí, 
ve kterém tábor leží, se říká Kablaně a je obklopeno lesy, loukami a skálami a patří 
do přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky. V objektu tábora jsou dvě dře-

věné klubovny, splachovací toalety, zděná budova s prostornou jídelnou, moderně 
vybavenou kuchyní, umývárnami a sprchami s teplou vodou. Přímo v táboře 

je hřiště na vybíjenou, volejbal nebo nohejbal, hřiště na fotbal a streetball, 
stoly na ping pong a možnost dalšího sportovního vyžití. Děti jsou podle 
věku rozděleny do 12 až 20členných oddílů, které vedou zkušení oddíloví 
vedoucí. Cílem tábora je zpříjemnit dětem čas letních prázdnin, přiblížit 

je přírodě, seznámit je se základy tábornických dovedností, zdravově-
dou, různými sporty a výtvarnými činnostmi. Tábor je pod dozorem 

Krajské hygienické stanice v Pardubicích.



UBYTOVÁNÍ:
Menší děti jsou ubytovány ve čtyřlůžkových dřevěných chatkách a starší děti po dvou ve 
stanech s podsadou. Děti spí ve vlastním spacím pytli, k dispozici mají prostěradlo a povle-
čený polštářek. V případě chladna je vybavíme vlněnými dekami. Všem doporučujeme do 
spacáku přibalit zimní kulich a rukavice. Letité zkušenosti ukázaly, že se velmi hodí na noc, 
zvláště větším dětem ubytovaným ve stanech. Nepodceňte výběr kvalitního spacího pytle. 
Levné spacáky z akcí v supermarketech děti při chladných nocích nezahřejí.

STRAVOVÁNÍ:
Jídlo je podáváno minimálně pětkrát denně (snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina,
večeře, popř. v závislosti na programu „druhá večeře“). Ke všem jídlům a po celý den jsou
dětem k dispozici nápoje.

KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY:
Adresa tábora:
Tábor Barrandov
Miřetín 68
Proseč u Skutče
539 44

Prosíme všechny rodiče, aby velmi často psali dětem
bez ohledu na jejich věk!!!

V táboře je organizován intenzivní program, který dítě zcela zaujme, a proto neměřte vztah 
svého dítěte k Vám počtem dopisů či pohledů odeslaných z tábora. Pokud dítě píše málo, 
znamená to, že se mu na táboře líbí a že je plně zaujato táborovým životem. Proto nečekejte
s příštím dopisem/pohledem na jeho odpověď. Dětem, které jedou na tábor poprvé, pište 
hodně a často. Zapojte do této milé povinnosti i své příbuzné. Malým dětem odešlete první 
dopis nejlépe již dva dny před odjezdem na tábor. Pokud chcete, aby Vaše psaní dorazilo 
na tábor už následující den jako v minulých letech, musíte ho ofrankovat známkou „A“ 
a připsat k ní zkratku „D+1“. Pošta nově doručuje standardně  jen každý druhý den! Rodi-
če, kteří posíláte na tábor malé děti nebo děti, které dosud nebyly delší dobu mimo domov, 
očekávejte, že jejich první dopisy mohou být naplněny tesknotou, popřípadě že Vás budou 
prosit, abyste si pro ně přijeli. Jestliže bude dítě dostávat od Vás poštu, lehčeji si přivykne ži-
votu v táboře a naváže v kolektivu nové vztahy. V každém případě vydržte a zůstaňte klidní 
nebo se spojte s vedením tábora, které Vám podá bližší informace. Návštěvy na táboře jsou 
zakázány. Má to vážné pedagogické důvody. Každá ná-
vštěva naruší nejen psychiku a režim navštíveného dítěte, 
ale i ostatních dětí, zvláště těch, kterým se stýská a rodiče 
za nimi nepřijeli. Proto Vás všechny žádáme, abyste tento 
zákaz respektovali.
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POVINNÉ VYBAVENÍ DÍTĚTE NA TÁBOR:

Důležité věci: kufr, spacák, baterka (náhradní baterie), zavírací nůž, brýle proti slunci, nůžky 
s kulatou špičkou, linkovaný školní notýsek formátu A6 a oblíbené barvičky pro výtvarnou 
činnost, šití, psací potřeby (pohledy a dopisní známky budou v prodeji v táboře), hudební 
nástroj, pálka na ping ‑pong a karimatka na nocování v přírodě, pokud je vlastníte.
Děti budou pro výtvarnou činnost potřebovat bílé tričko bez obrázků, minimálně o dvě čísla 
větší tak, aby ho, pokud možno, měly až ke kolenům.

Výbava dítěte na cestu: turistické oblečení, batůžek, ve kterém bude kvalitní pláštěnka, 
svačina (po příjezdu do tábora na děti čeká večeře), igelitový sáček pro případ nevolnosti 
v autobuse, plastová láhev na pití alespoň 0,75 l (slouží i na celodenní výlety), Kinedryl pro 
děti, kterým se dělá v autobuse špatně (upozorněte na to prosím oddílového vedoucího). 
Batůžek musí být dostatečně prostorný, aby se do něj při celodenních výletech vešla kromě 
výše uvedeného i osuška a plavky. Zcela nevhodné jsou plážové batohy jen s jedním popru-
hem. Ty, prosím, dětem vůbec nedávejte.

Obuv: holinky/gumáky (nepromokavé boty jsou nedostatečné), sandále nebo pantofle, 
2x tenisky, pevné turistické boty.

Hygienické potřeby: sprchový gel, kartáček a pasta na zuby, hřeben, šampon, krém na opalo-
vání, dva ručníky, osuška, repelent, toaletní taštička, látkový pytel na špinavé prádlo.

Oblečení:

Léky a zdravotnické potřeby: Dostatečné množství podle medikace, jestliže Vaše dítě léky 
a zdravotnické potřeby užívá pravidelně nebo opakovaně. Takovéto dítě, které jeho zákonní 
zástupci potřebnými léky a zdravotnickými potřebami dostatečně nevybavili, ztrácí způso-
bilost k účasti na táboře. Na táboře bude po celou dobu zajištěn odborný zdravotnický do-
zor a nutná zdravotnická péče včetně léků a zdravotnických potřeb mimo výše uvedeného. 
V případě onemocnění nebo zranění dítěte, které mu neumožní další účast na táborovém 
programu, zajistíme jeho bezodkladnou péči po nezbytně nutnou dobu, než si dítě převezme 
jeho zákonný zástupce.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Každému dítěti letos přibalte 3 ks respirátorů a dostatečné množství jednorázových 
roušek pro případné každodenní nošení (cca 10 ks). Umístěte je do igelitového sáčku, 
ten nadepište jménem dítěte a předejte ho u autobusu oddílovému vedoucímu. Připo-
mínka věcí, na které se často zapomíná a jsou velmi důležité: baterka s náhradními 

bateriemi, holinky, pláštěnka (nepromokavá bunda v žádném případě nestačí)!!!
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15 párů ponožek (slabé, silné, podkolenky) 
Zcela nevhodné jsou nízké ponožky pod kotníky. 
Dětem je, prosím, nedávejte. Při pohybu v lese a na 
výletech je zapotřebí kotníky v botách řádně chránit, 
jinak dochází k odřeninám a otlakům.
8 slipů/trenýrek – chlapci (malí chlapci 11)
15 spodních kalhotek – dívky (malé dívky 19)
2 pyžama
2 plavky
čepice proti slunci
2 krátké kalhoty/sukně

1 svetr
2 teplákové bundy
3 teplákové kalhoty (maskáče)
1 kalhoty/šaty
1 silnější bunda (nejlépe nepromokavá)
4 trička s dlouhým rukávem/košile 
7 triček s krátkým rukávem/košile
šátek (bude sloužit i na hry)
pro neplavce rukávky nebo kruh
kapesníky (látkové, papírové)
pláštěnka



PROGRAM:
Celotáborová etapová hra, sportovní přebory jednotlivců, celodenní výlety do okolí, mezioddílové sou-
těže, branné a bojové hry, třídenní putování pro nejstarší děti s výukou přežití v přírodě pod vedením 
několikanásobného válečného veterána a znalce přírody mjr. Ing. Romana Hippíka a velitele armád-
ního kurzu Komando mjr. Mgr. Radima Pyszka, diskotéky, velká táborová pouť, táborák, oddílové 
ohníčky, promítání filmů a další. Ve spolupráci s Armádou České republiky v táboře postavíme lanové 
centrum, ve kterém si děti pod vedením instruktorů speciální přípravy AČR vyzkouší nízké a vysoké 
lanové lávky a slaňování. Ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a Armádou ČR pro děti připravujeme 
branný den, na který možná přiletí i vrtulník s parašutisty. Záštitu nad akcí převzal člen výboru pro 
obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radek Zlesák. Je se na co těšit!
Kromě Barrandov Studia věnovaly ceny do soutěží nebo jinak materiálně tábor podpořily společnosti 
Bontonfilm, Země pohádek, Filmexport Home Video, Magic Box, Kinotechnika Praha, BIOGRAF 
JAN SVĚRÁK, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, časopis abc a další.

Před táborem, prosím, dětem ostříhejte nehty na rukou a na nohou. Hlavně u malých dětí označte zře-
telně všechny osobní věci (nejlépe fixem na látku), pořiďte jejich seznam a ten nalepte dovnitř na víko 
kufru. Kufr označte jménem a adresou dítěte. Velmi tím pomůžete při „identifikaci“ oblečení a balení 
věcí, obzvlášť u malých dětí. Tašky a krosny jsou nevhodné. Kufry zvláště ve stanech umožňují poho-
dlné zasunutí pod postel a usnadňují udržení přehledu a pořádku v osobních věcech. Maximální výška 
položeného kufru, který lze zasunout pod postel, je v chatkách 25 cm, ve stanech 30 cm. Doporučené 
kapesné na občerstvení a jiné drobné výdaje je 250–500,‑ Kč. Oddíloví vedoucí malých dětí budou 
u autobusu kapesné vybírat a podle potřeby ho budou dětem na táboře vydávat. Letité zkušenosti 
ukazují, že jedna část dětí utratí celé kapesné během prvního týdne a druhá část peníze poztrácí, a pak 
se domnívá, že jim je někdo zcizil. Možnost uložit si kapesné u oddílových vedoucích doporučujeme 
využít i starším dětem.
Pokud dítě vlastní legitimaci na poloviční jízdné ČD, případně jiný doklad s fotografií a datem 
narození (tramvajenka apod.), dejte mu ho, prosím, s sebou. Vyhneme se tak nepříjemnému doha-
dování o nároku na poloviční jízdné s pracovníky Českých drah při celodenních výletech. Prosí-
me Vás, nedávejte dětem s sebou žádné cenné věci a předměty, které na tábor nepatří, neboť ne-
můžeme nést odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození. Jedná se zejména o šperky, 
elektroniku, větší částky peněz apod. Zároveň Vás důrazně žádáme, nedávejte dětem s sebou mo-
bilní telefony. Táborový řád je zakazuje! V táboře nemá kvalitní signál žádný z operátorů a není 
možné telefony dobíjet. Telefonování rozteskňuje děti, které spojení s rodiči nemají. Z pedago‑ 
gického hlediska je nevhodné na tábor mobily vozit, proto je zakazujeme.
Na táboře je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek. 
V případě prokázaného porušení tohoto zákazu bude dítě okamžitě vyloučeno z tábora, a to na náklady 
rodičů a bez nároku na vrácení ceny poukazu. Obdobně bude postupováno při opakovaném porušování 
pokynů vedení tábora a Táborového řádu. V případě odmítnutí převzetí vyloučeného dítěte rodiči či jimi 
určenými zástupci, bude vše řešeno s Policií ČR. Zvlášť důrazně bude v součinnosti s PČR postupováno 
proti případnému držení a požití marihuany a ostatních v ČR zakázaných látek!
Po příjezdu budou děti seznámeny s Táborovým řádem a nejdůležitějšími pravidly táborové-
ho života. Táborový řád je závazný souhrn pravidel zajišťující především bezpečnost a zdravot-
ní ochranu dětí. Prokazatelné a opakované chování v rozporu s Táborovým řádem je podstatným 
porušením Obchodních podmínek pro Tábor Barrandov (viz jejich znění na III. díle přihlášky) 
a je důvodem pro ukončení smluvního vztahu mezi organizátorem tábora a zákonným zástupcem dítě-
te, tj. pro vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení ceny poukazu.
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REŽIM DNE:
Budíček 7:30 Svačina 14:30
Rozcvička 7:35 Odpolední program 15:00
Osobní hygiena, úklid 7:50 Večerní nástup 18:00
Snídaně 8:00 Večeře 18:30
Dopolední program 9:00 Večerní program 19:30
Oběd 12:00 Večerka ‑ malé děti 21:00 ‑ 21:30
Polední klid 13:00 Večerka ‑ větší děti 21:30 ‑ 22:00

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO ODDÍLŮ:
Děti jsou podle věkových kategorií rozděleny do 12 až 20členných oddílů, které vedou zkušení
oddíloví vedoucí.

1. oddíl „Králíčci“ dívky nejmladší odd. vedoucí: Kája KOMEŠTÍKOVÁ
2. oddíl „Lištičky”  odd. vedoucí: Veronika MAROuŠKOVÁ
3. oddíl „Veverky“ dívky prostřední odd. vedoucí: Denisa ŠTORKOVÁ
4. oddíl „Vrány”  odd. vedoucí: Adéla SKALICKÁ
5. oddíl „Sovy“ dívky nejstarší odd. vedoucí: Diana BASSETTOVÁ
6. oddíl „Raci“ chlapci nejmladší odd. vedoucí: Síma DuLÍKOVÁ
7. oddíl „Žabáci”  odd. vedoucí: Adam KOBLIC
8. oddíl „Rysové“ chlapci prostřední odd. vedoucí: Tomáš MRKOuS
9. oddíl „Medvědi”  odd. vedoucí: Zdeněk NAJMAN
10. oddíl „Bizoni” chlapci nejstarší odd. vedoucí: Martin JELÍNEK 

O DĚTI SE BUDOU DÁLE STARAT:
Hlavní vedoucí tábora: Radan Ježek KuKAL

Zástupce hl. vedoucího:  Jana Brďulka CHLADOVÁ  
Fanda MAKEŠ

Zdravotník:  MuDr. Irena SŮROVÁ 
Tonča KROPÁČOVÁ

Vedoucí dne: Ondřej KRuTSKÝ

uvolnění odd. vedoucí:  Bára BLAŽKOVÁ, Gábina KLuDSKÁ, Martina PLÍVOVÁ,  
Laďka Bublina PRŮŠOVÁ, Vlaďka SPOuSTOVÁ,  
Honza Sejček SÝKORA, Denisa SÝKOROVÁ, Miloš TLAČBABA,

Sporťák: Romča PEŠKOVÁ, Standa RADOSTA

Táborový zpravodaj: Jiřina DOLEŽALOVÁ

Praktikanti:  Kateřina BOCKOVÁ, Lóri COOKOVÁ, Herbert JANDA, Valérie 
KÁROLY, Štěpán KOBLIC, Martina KOPECKÁ, Honza KOŠLER,  
Martin KuREJ, Lucas PEDRETTI, Filip RŮŽIČKA, Ema  
RŮŽIČKOVÁ, Adam RYCHLÝ, Rozálie SAIDLOVÁ

Kuchař:  Mirek MATOuŠ

Technická četa:  Petr ČESÁK

Vedoucí puťáku: Roman HIPPÍK, Radim PISZKO
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INFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDU:

Odjezd autobusu: v sobotu 31. července 2021 ve 14.30 hod.

Sraz dětí:  ve 13.30 hod. na prostranství před Gymnáziem Budějovická, 
Budějovická 680, Praha 4, nedaleko stanice metra C Budějovická.

Návrat: v sobotu 14. srpna 2021 mezi 13.00 a 13.30 hod. na místo odjezdu.

u autobusu odevzdají zákonní zástupci dítěte oddílovému vedoucímu vyplněný III. díl přihlášky 
na Tábor Barrandov, tj. Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost). Rodiče dětí, kteří 
zaslali pouze kopii II. dílu přihlášky (Zdravotní posudek), odevzdají jeho originál. Kdo nezaslal 
na Barrandov poštou, odevzdá i vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas s případným ošet-
řením dítěte a poskytováním informací o zdravotním stavu při pobytu na Táboře Barrandov“, 
který jsme Vám zaslali e ‑mailem. Bez kompletně vyplněné a odevzdané přihlášky (I.‑III. díl) 
a výše uvedeného „Souhlasu“ nebude dítě na tábor přijato. Zákonný zástupce může u autobusu 
podepsat s oddílovým vedoucím písemnou žádost o samostatný návrat dítěte od autobusu domů, 
případně o umožnění převzetí dítěte jinou osobou než jeho zákonným zástupcem. Bez této žá-
dosti nevydáme Vaše dítě jiné osobě než jeho zákonnému zástupci nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí od zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Léky, které dítě užívá a bude 
je mít s sebou, je nutné označit jmenovkou a u odjezdu je odevzdat přímo zdravotníkovi. Sezna-
my dětí, jak pojedou v autobusech, budou při odjezdu vyvěšeny podle oddílů. Při odjezdu dětí, 
prosím, dbejte pokynů oddílových vedoucích.
Jestliže své dítě povezete na tábor sami a nepojede s námi autobusem, informujte o tom, prosím,
s předstihem Mgr. Denisu SÝKOROVOu na telefonním čísle 604 322 885. S ní můžete projed-
nat i ostatní záležitosti týkající se Vašeho dítěte, jako např. ubytování, stravovací či zdravotní 
omezení, individuální odjezd apod. Pro kontakt s námi můžete volat i na pevnou táborovou 
linku 469 321 240, příp. místopředsedu ZO KINOS Barrandov Studio Ing. Radana KuKALA na 
776 044 171, který má organizaci tábora na starosti. Všechny Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.
Věříme, že se Vašemu dítěti bude na táboře líbit a že spolu s ostatními dětmi stráví příjem-
ných patnáct dní prázdnin. Vedení tábora a všichni výchovní pracovníci doufají v krásné počasí 
a hlavně si přejí zdraví a spokojenost Vašich dětí. Od prvního táborového dne budete moct prů-
běžně sledovat táborový život svých dětí na webových stránkách

www.taborbarrandov.cz
Ty se budeme snažit každý den aktualizovat. Před táborem si můžete přečíst žhavé aktuality na 
Facebooku na adrese

www.facebook.com/taborbarrandov

Na shledanou u autobusu se těší všichni oddíloví vedoucí Tábora Barrandov.


