
Informace ke konání hasičského soustředění u jezera v Sadské 

Termín konání: 25. až 29. července 2022 

Místo: jezero Sadská 

Informace: 

Tradiční soustředění u jezera v Sadské je spoluorganizováno s SDH Sadská v prostorech pláže přímo u 

jezera. Ti, kteří s námi zde ještě nebyli, mají mapku přiloženou pod článkem. 

Soustředění je od pondělního rána, kdy začíná příjezdem dětí do tábora mezi 7 až 9h. Prosíme rodiče, 

aby děti vybavili minimálně podle seznamu v příloze, zejména pak aby nezapomněli na nezbytnou 

dokumentaci – lékařský posudek a prohlášení o bezinfekčnosti. Bez tohoto nelze dítě do tábora 

přijmout. Stejně tak pokud dítě užívá chronickou nebo akutní léčbu, aby dítě vybavili zásobou těchto 

léků včetně papírku s rozpisem užívání – předá se vedoucímu při příjmu dítěte. Žádáme rodiče 

zejména na upozornění v případě alergií, intolerancí či konkrétních zdravotních indispozic. 

Po kategorii mladší, starší a dorost je soustředění organizováno včetně přespání ve stanech. 

Přípravka má možnost soustředění absolvovat formou příměstského tábora (ráno rodiče dítě 

přivezou, večer si jej vyzvednou). 

V táboře bude zajištěn pitný režim balenou vodou popř. čepovanou limonádou, hygiena 

prostřednictvím mobilních toalet, mobilní sprchy a umyvadel s tekoucí vodou. Stravování bude 

zajištěno kombinovaně – snídaně, večeře a svačiny v táboře, obědy v jídelně ve Zvěřínku, kam 

budeme dojíždět. 

Jelikož je možnost koupání v jezeře během soustředění, prosíme o informaci, jak zdatný plavec vaše 

dítě je. Pro horší plavce nebo neplavce jsou připraveny alternativy – na místě bazén s nízkou 

hladinou, neustálý dozor několika školených vedoucích v místě koupání, plovací vesty. Pakliže je dítě 

zvyklé používat při pohybu ve vodě rukávky nebo obdobné vybavení, prosíme, přibalit sebou. 

Prosíme o zvážení, zda je nutno dítě vybavit elektronikou. Tuto variantu zásadně nedoporučujeme a 

distancujeme se od případného poškození či ztráty mobilů, tabletů, PC a podobného. Děti si toto 

berou pouze na vlastní zodpovědnost! V případě porušení kázně na táboře v průběhu programu (děti 

budou věnovat pozornost mobilu oproti plnění programu) jim toto zařízení bude zabaveno a 

navráceno rodičům při odjezdu. Kontakty na vedoucí jsou uvedeny níže, dostupné 24/7. 

Cena za soustředění bude 1500,- / dítě / pobyt. Částka je splatná při příjezdu dítěte do tábora. 

V případě varianty příměstského tábora pro přípravku se jedná o částku 200,- / dítě / den účasti. 

Částka je splatná při příjmu dítěte v konkrétní den účasti. 

Na závěr souhrn potřebných informací – nahlásit prosím na email hasici-horatev@seznam.cz 

nejpozději do 20. 7. 2022 

• Přihlášení k účasti dítěte 

• V případě přípravky: včetně přespání vs. varianta příměstského tábora 

• Plavec / horší plavec / neplavec 

• Nahlášení alergií, intolerancí popřípadě jiných závažných upozornění 

Při příjezdu: lékařský posudek, prohlášení o bezinfekčnosti, léky vč. rozpisu, platba soustředění 

V případě jakýchkoliv nejasností jsem Vám k dispozici na telefonu. 

S pozdravem Jiří Krátký ml. 

Tel. 608 227 021 

mailto:hasici-horatev@seznam.cz

