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Vážení rodiče, milí studenti,
děkujeme  za  váš  zájem  o  Český  hudební  tábor  mládeže  (ČHTM)  v Horním  Jelení  a
blahopřejeme vám k účasti  v našem programu.  Naším přáním je,  abyste  se u nás cítili  co
nejlépe.
Správní rada ČHTM o.p.s. proto vydává následující

POKYNY PRO STUDENTY A RODIČE

Prosíme  přečtěte  si  je  pozorně.  Případné dotazy  rádi  odpovíme na  adrese:  ČHTM o.p.s.,
Kolářského 390, 533 74 Horní Jelení, tel. 723 130 004, e-mail info@chtm.cz
Pokyny  a  formuláře  jsou  k dispozici  také  na  Internetu  http://www.chtm.cz  (zde  budou
umístěny případné aktualizace pokynů) 
Přejeme vám hezké léto a těšíme se na setkání s vámi v Horním Jelení.

Ing. Josef Kušička
ředitel společnosti ČHTM o.p.s.

DOPRAVA  DO / Z TÁBORA

GPS souřadnice tábora 50.0523172N, 16.0713917E  
Pro dopravu do tábora doporučujeme využít autobusového spojení z Pardubic do Horního Jelení, linka
610,  odjíždí  ze zastávky č.  9,  případně linka 609,  která odjíždí  ze zastávky č.  4 na autobusovém
nádraží v Pardubicích. Pěší chůze ze zastávky Miroslavská v Horním Jelení do RZ Tramtáryje trvá asi
10 minut. ČHTM může na požádání zajistit dopravu do tábora z náměstí v Horním Jelení. Poplatek za
tuto dopravu je 30 Kč.
autobusy - středa 
Pardubice - Holice - Horní Jelení
Pardubice aut. nádr. č. 9, 4* odj. 9:07 10:37*     11:07   12:10       13:02 14:02
Holice aut. nádr. 9:45    -     11:45   12:50P     13:45 14:45P
Horní Jelení Miroslavská. příj. 9:58 11:29 N.   11:58   12:58       13:58 14:58

P – přestup z linky 200 nebo 553 na linku 615 v Holicích N – příjezd na náměstí
Další možností je využít linky 615 z Chocně:
Choceň – Horní Jelení
Choceň, žel. st. odj. 10:35 13:45 15:35
Horní Jelení Miroslavská. příj. 11:06 14:16 16:03 N
V případě potřeby může ČHTM za poplatek zajistit dopravu autem do / z vlakových nádraží v Chocni 
a Borohrádku.
Choceň 70,- Kč / osoba, minimálně 120,- Kč
Borohrádek 40,- Kč / osoba, minimálně 60,- Kč
Zájemci o jakoukoliv přepravu musí sdělit podrobnosti ohledně příjezdu / odjezdu na formuláři přání 
nejpozději 15 dní před příjezdem.
Jakékoliv zpoždění příjezdu do tábora sdělte, prosím, telefonicky hlavnímu vedoucímu (606 458 314).
Pro studenty, kteří cestují s rodiči zpět autobusem, můžeme zajistit dopravu na autobusovou zastávku
v Horním Jelení k autobusu směr Pardubice. ČHTM může zajistit odvoz na vlaková nádraží.
autobusy – sobota, neděle               sob.   (pouze linky 610, 609)
Pardubice aut. nádr. č. 9, 4* odj. 6:40 8:40 10:10 10:37* 12:40 14:10 14:37* 16:40
Holice aut. nádr. 7:15 9:15 10:48P    - 13:15 14:48P    - 17:15
Horní Jelení Miroslavská příj. 7:27 9:27 11:00 11:29N  13:27 15:00 15:29N 17:27
P – přestup z linky 553 na linku 610 v Holicích N – příjezd na náměstí



Horní Jelení Miroslavská odj. 6:29 8:35N 10:31 12:35N 13:01 14:31 16:35N
Holice aut. nádr. 6:45   - 10:45    - 13:17P 14:45    - 
Pardubice aut. nádr. příj. 7:22 9:28 11:22 13:28 13:55 15:22 17:28

Horní Jelení Miroslavská odj. 17:01 18:31 20:46
Holice aut. nádr. 17:17 P 18:45 20:58
Pardubice aut. nádr. příj. 17:55 19:22 21:35
P – přestup z linky 610 na linku 553 v Holicích N  –  odjezd  z  náměstí
DOPRAVA Z PRAHY

Zájemci mohou také využít přepravy z Prahy včetně prodlouženého pobytu v RZ Tramtáryje.  Cena
jedné cesty je 800 Kč a zahrnuje dopravu Praha – Horní Jelení,  1x nocleh a plnou penzi.  Odjezd
z Prahy je  20.7.  v  16:12  z  Hlavního  nádraží (sraz  v  15:30, Wilsonova  tř.,  stanoviště  nočních
autobusů před budovou Fantovy kavárny na Hlavním nádraží). Příjezd do Prahy na Hlavní nádraží je
31.7. nebo 7.8. ve 20:00. Cena zpáteční cesty je  450 Kč a zahrnuje přepravu Horní Jelení - Praha a
balíček občerstvení na cestu. Zájemci o tuto přepravu se mohou přihlásit telefonicky řediteli tábora
(723 130 004).
DŘÍVĚJŠÍ PŘÍJEZD

V případě potřeby zajistíme ubytování pro studenty v RZ Tramtáryje před začátkem tábora. Poplatek
za 1 noc s plnou penzí a pedagogickým dozorem je  600,- Kč a platí se při příjezdu. Ubytování je
možné zajistit nejdříve 20.7. Datum dřívějšího příjezdu uveďte na formuláři přání. Pozdější odjezd než
v sobotu 7.8. není z kapacitních důvodů možný.  

PŘÍJEZD DO TÁBORA - STŘEDA 21.7.2021
12:00 - 14:00 příjezd studentů, ubytování, 
14:00 - 15:00 úvodní schůzka oddílu 
15:00 - 17:00 přezkoušení dovednosti studentů
17:00          rekreační aktivity / zkouška volitelný jazz band
18:00          večeře - 1. směna
18:20          večeře - 2. směna
19:00 odchod na koncert
19:30 zahajovací  koncert  XXV.  sezóny  –  Orchestr  učitelů  a  vedoucích  (účast  bude
umožněna za dodržení hygienických opatření i doprovodu studentů na tábor vzhledem k pozdějšímu
oficiálnímu zahájení 1. běhu) 
20:45 představení učitelů a vedoucích ČHTM – oficiální zahájení 1. běhu
22:00          příprava na večerku
22:30             večerka

PŘÍJEZD DO TÁBORA - NEDĚLE 1.8.2021
12:00 - 14:00 příjezd studentů, ubytování
14:00 - 15:00 úvodní schůzka oddílu 
15:00 - 17:00 přezkoušení dovednosti studentů
17:00 úvodní zkouška nebo rekreační aktivity
18:00          večeře  - 1. směna
18:20 večeře – 2. směna
19:30 zahajovací koncert 2. běhu 
20:45 představení  učitelů  a  vedoucích  ČHTM  –  oficiální  zahájení  2.  běhu  (účast  bude
umožněna za dodržení hygienických opatření i doprovodu studentů na tábor vzhledem k pozdějšímu
oficiálnímu zahájení 2. běhu)
21:30          příprava na večerku
22:00             večerka
Po příjezdu do tábora budou studenti  ubytováni  a bude jim představen jejich vedoucí.  Studenti  si
vyzvednou objednané polokošile příp. půjčí další části uniformy a  odevzdají podepsaný táborový
slib.  Potvrzení  o  zdravotní  způsobilosti,  potvrzení  o  PCR  /  antigenním  testu  na  Covid-19



zkontroluje, zmocnění k zastupování u lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti,  kartu pojišťovny a
léky s řádným označením jména, dávky a doby užívání přebere zdravotnický personál, který
bude mít tyto věci v úschově po celou dobu konání tábora a bude dohlížet nad užíváním léků.

KAŽDODENNÍ PROGRAM: (změny vyhrazeny)
7:00 budíček
7:30 snídaně 1. směna
7:50 snídaně 2. směna
8:30 - 11:30 zkouška symfonického dechového orchestru, smyčcového orchestru, zobcové flétny,

klavír, sbor, kytara, tanec (přestávka 9:45-10:00) nebo nástrojové sekce
12:00 oběd 1. směna
12:30 oběd 2. směna
12:15 - 13:15 polední klid
13:15 - 14:30 rekreační aktivity, volno
14:45 - 16:45 zkouška symfonického orchestru, smyčcového orchestru, symf. dechového orchestru,

zobcové flétny, klavír, sbor, kytara, harfa, tanec 
15:45 – 16:00 odpolední svačina
17:00 - 18:00 volitelné aktivity: zpěv, kreslení, sport, turistika, individuální cvičení na hud. nástroj,

české divadlo, cimbálovka, anglická konverzace, základy hry na harfu, základy hry na
bicí, klavír, jazz band, hudební teorie a historie

18:00 večeře 1. směna
18:20 večeře 2. směna
19:30 večerní programy (viz rozvrh)
22:00 - 22:30 příprava na večerku
22:30 večerka

DEN ODJEZDU - SOBOTA 31.7.2021 / 7.8.2021
7:45 budíček
8:00 snídaně 1. směna
8:20 snídaně 2. směna 
po snídani balení věcí, vyzvednutí léků
Pokoje  a  chatky  je  třeba  uvolnit  do  10:00  podle  pokynů  správce  RZ.  Pro  zavazadla  studentů  a
převlékání budou vyčleněny místnosti.
9:00 příprava na dopolední koncerty
9:30 – 17:30 závěrečná vystoupení (viz program vystoupení) 
Rodiče se mohou v den příjezdu a odjezdu stravovat v Horním Jelení (restaurace U Floriána - tel. 603
573 764, kavárna Fontánka - tel. 739 516 075) případně v motelu Hana v Ostřetíně, tel. 466 686 179. 
Tábor letos oficiálně končí pro 1. běh 31.7.2021 v 9:00 a pro 2. běh 7.8.2021 v 9:00 a od 9:30 začínají
závěrečné koncerty, což je hromadná akce. Studenti obdrží poslední den místo oběda balíček na cestu. 
Studenti,  kteří  se  účastní  obou  běhů  se  budou  muset  před  začátkem  2.  běhu  opět  přetestovat
samotestem bez ohledu na typ testu, který budou mít na 1. běhu. V opačném případě by se nemohli
zúčastnit závěrečného koncertu 1. běhu a museli by mít náhradní program mimo tuto hromadnou
akci.  
V den odjezdu odevzdají vedoucí studentům léky a zdravotní dokumentaci. Po skončení závěrečných
vystoupení odevzdají studenti desky s notami dirigentům, poté se převléknou a odevzdají vypůjčené
části uniformy.
UBYTOVÁNÍ

Studenti  budou  ubytováni  v  pětilůžkových  pokojích  na  ubytovnách  nebo  v  bungalovech  a  ve
čtyřlůžkových chatkách RZ Tramtáryje Horní Jelení. Nezapomeňte na  vlastní spací pytel, polštář a
prostěradlo  (za  předpokladu,  že  nemáte  objednané  lůžkoviny  ve  své  registraci). V  rekreačním
zařízení jsou k dispozici lůžkoviny a ložní prádlo pouze v omezeném množství. 



UNIFORMY 
Studenti, vedoucí a učitelé ČHTM nosí modré uniformy ČHTM / Blue Lake na všechny koncerty a
případně  další  aktivity  na  základě  rozhodnutí  vedení  tábora.  Všechny  ostatní  činnosti  probíhají
v civilním oblečení, k němuž je student povinen nosit jmenovku (viz níže)
Součásti uniformy pro denní nošení: 
jmenovka - je nutné ji nosit i v civilu připnutou na levé hrudi (bude předána při příjezdu) nebo na
šňůrce na krku, 1. jmenovka zdarma, za vystavení další jmenovky poplatek 10,- Kč, 
obaly na jmenovku prosíme vrátit při odjezdu
modrá polokošile ČHTM / Blue Lake s krátkým rukávem (objednané polokošile je třeba vyzvednout
při příjezdu do tábora)
kalhoty, kraťasy, sukně (prosíme přivézt vlastní, jednobarevné - tmavě modrý nebo černý odstín)
modrá mikina nebo svetr  ČHTM / Blue Lake (při  půjčování  nemůžeme z důvodu velké poptávky
zajistit požadovanou velikost; kdo dříve přijede, bude mít větší výběr; doporučujeme zakoupit mikinu)
tenisky (vlastní)
ponožky bílé ev. modré nebo černé (vlastní)
Pro vystoupení a fotografování je předepsána tato uniforma:
 jmenovka - povinně připnutá na levé hrudi,
 modrá polokošile ČHTM / Blue Lake s krátkým rukávem (horní knoflík může zůstat odepnutý, 

ostatní zapnuté, u chlapců musí být polokošile zastrčená v kalhotách),
 tmavě modré nebo černé kalhoty (pokud možno ne džíny!!!), tmavě modrá příp. černá sukně
 tmavě modrý svetr nebo mikina ČHTM / Blue Lake (pokud je chladno), jinak možno uvázat 

přes ramena, neuvazovat okolo pasu,
 polobotky nebo mokasíny (ne tenisky!!!),
 tmavé ponožky
V den příjezdu do tábora bude možné vyzvednout objednané polokošile ČHTM příp. zakoupit další
polokošile ČHTM (cena 340,-  Kč) a mikiny ČHTM (450,-  Kč).  Studenti  mají povinnost  vlastnit
alespoň 1 polokošili ČHTM. Ostatní části uniformy bude možné zapůjčit za poplatek 50,- Kč/kus.
K zapůjčení budou mikiny a svetry Blue Lake, bundy Blue Lake, vždy po 1 ks do vyčerpání zásob.
Naše zásoby u jednotlivých velikostí jsou omezené.  Při nevrácení půjčených uniforem bude vybírán
poplatek za ztrátu!
Praní polokošil zajišťují oddíloví vedoucí podle potřeby. Ostatní oblečení (ponožky, spodní prádlo) si
musí studenti přeprat sami nebo raději přivézt dostatečné množství na celou dobu tábora. 

CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU DO TÁBORA?
Prosíme, všechny osobní věci řádně označte jménem.
 hudební nástroj (v pouzdře se jmenovkou)   

jste-li přihlášení na 2 nástroje, přivezte 
s sebou oba, pokud je to možné 

 bubeníci: 1 malý buben a paličky
 stojan na noty (pro nácvik v sekcích nebo 

individuální cvičení)
 ladičku (pokud vlastníte, zejména příčné flétny)

 několik kolíčků na prádlo (na noty) 
 obyčejnou tužku na poznámky do not
 náplasti, obvazy, označené léky
 * vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost
 * podepsaný souhlas rodičů s ošetřením u

studentů mladších 18 let
 * vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost
 * potvrzení o zdravotní způsobilosti 

(potvrzené od lékaře – platnost 2 roky, 

můžete použít také na školy v přírodě, výlety, 
lyžařský výcvik, další tábory atd.)

 * kartičku zdravotní pojišťovny nebo její
kopii 

 potvrzení o PCR testu (doporučujeme na 
1. běh) nebo antigenním testu nebo o 
očkování proti Covid-19 nebo o 
prodělání onemocnění Covid-19 (viz 
str.7)

 samotest Covid-19 (doporučen při pobytu 
na 2 běhy nebo při příjezdu na 1. běh s 
antigenním testem)

 láhev na vodu – 0,5 litru 
 ručník, osušku
 respirátor FFP2 nebo KN95 (pro případ 

cesty do obchodu)
 chirurgické roušky (pokud by se změnila 

nařízení pro tábory)



 toaletní a hygienické potřeby
 klavíristé, tanečníci a sboristé – přezůvky

s     bílou podrážkou
 oblečení - pro horké i chladné počasí 
 tmavě modré nebo černé kalhoty (viz 

uniforma)
 kostým na téma Pravěk (1.běh)
 spací pytel – pokud máte možnost
 prádlo na spaní 
 spodní prádlo
 sluneční brýle
 pokrývku hlavy

 pláštěnku
 ochranné pouzdro nebo prostředek pro 

dřevěné nástroje (ochrana před teplotními 
výkyvy) 

 plavky
 opalovací krém
 přípravek proti klíšťatům, repelent
 propisovací tužku, zápisník
 baterku
 skladby pro talent show atd.
 kapesné 
 skvělou náladu

* BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ NENÍ MOŽNÉ PŘIJETÍ DO TÁBORA

!!! Upozornění pro studenty dechových nástrojů (2. běh)!!!
Pokud  umíte  hrát  na  zobcovou  flétnu  a  máte  ji  doma,  přivezte  ji  s sebou.  
Studenti souboru zobcových fléten: Máte-li možnost (např. zapůjčení ve vaší ZUŠ), přivezte s sebou
altové, tenorové a basové zobcové flétny. 

ÚSCHOVA PENĚZ

Jako prevenci proti krádežím nabízíme studentům možnost úschovy kapesného studentů. Peníze do
táborové banky mohou rodiče převést na bankovní účet 670100-2203562408/6210 u mBank již před
nástupem na tábor. Jako variabilní symbol uveďte registrační číslo studenta a do poznámky jméno a
příjmení studenta. Po skončení tábora bude případný zůstatek vrácen zpět na účet, ze kterého platba
přišla. Tato služba je zdarma. Každý student může vybrat hotovost proti podpisu 1 x denně v době od
13 do 14 hodin. Z kapesného můžeme přímo odečítat úhrady fotografií, suvenýrů apod. a zůstatek po
táboře vrátíme zpět na účet. Vklady v hotovosti při příjezdu do tábora budou omezeny pouze na nutné
případy a zpoplatněny částkou 20 Kč, která bude odečtena z vkladu.   Za případné ztráty peněz
uložených mimo tuto úschovnu Český hudební tábor mládeže neručí.

TELEFON

Po náročném roce, kdy většina z nás trávila spoustu času u mobilů, tabletů a počítačů při online výuce
je ČHTM skvělou příležitostí pro mobilní a internetový detox. Studentům umožní více si užít společné
muzicírování, které všem během roku tolik chybělo. Aplikace pro ladění nástrojů rádi dají k dispozici
asistenti  sekcí.  Proto doporučujeme,  aby se  komunikace mezi  rodiči  a  studenty odehrávala pokud
možno formou dopisů, pohlednic a balíčků. Pokud budou rodiče potřebovat kontaktovat studenta, náš
personál  rád  předá  váš  vzkaz.  Mobilní  telefony,  tablety  a  notebooky  studentů  v  táboře
NEDOPORUČUJEME.  Rodiče mohou v případě nutnosti  volat  na mobilní  telefony 606 458 314
(hlavní  vedoucí  20.7.  –  7.8.2021),  723  130  004  (Ing.  Kušička  –  ředitel  tábora)  v ostatních
nenaléhavých případech je možné poslat e-mail na info@chtm.cz. 

ADRESA PRO KORESPONDENCI BĚHEM TÁBORA

Doručení dopisu obvykle zabere 2 - 3 dny, proto pište s dostatečným předstihem.
     Český hudební tábor mládeže
      jméno studenta - student ČHTM

   Kolářského 390
   533 74  Horní Jelení

GPS souřadnice tábora 50°3'8.314"N, 16°4'16.966"E (souřadnice rekreačního zařízení Tramtáryje, Horní 
Jelení)

NÁVŠTĚVY V TÁBOŘE

V  letošním  roce  nejsou  návštěvy  studentů  kvůli  hygienickým  omezením  povoleny.  Koncerty  v
průběhu tábora  jsou  neveřejné  a  budou streamovány  na  Youtube  na  bit.ly/chtmvideo.  Studenti



budou trávit  většinu času v táboře na zkouškách nebo jiných organizovaných činnostech. Účast na
zkouškách, koncertech a všech organizovaných činnostech je pro studenty ČHTM POVINNÁ!!!

DOČASNÉ OPUŠTĚNÍ TÁBORA

Pokud student musí z vážných důvodů dočasně opustit tábor, smí tak učinit pouze v doprovodu rodiče,
jím zmocněného zástupce nebo vedoucího. Před odjezdem je nutno uvědomit ředitele ČHTM nebo
hlavního vedoucího příp. jeho zástupce. Do prostoru RZ Tramtáryje nebudou mít rodiče přístup.

REKREAČNÍ AKTIVITY

Je připravena celá řada sportů a her pro příznivé i nepříznivé počasí (např. volejbal, fotbal, basketbal,
frisbee,  vybíjená,  badminton).  V táboře  se  nachází  požární  nádrž,  v níž  je  koupání  na  vlastní
nebezpečí.  V letošním roce však prošla opravou. Z důvodu ochrany vodních toků v ochranném
vodním pásmu není možné používat  v této nádrži  bazénové chemikálie. Po večerních koncertech
následují další zábavné aktivity (táborák, diskotéka / jam session, hry apod.)

PŘEHLÍDKA TALENTŮ - TALENT SHOW 
Hrajete na nějaký zajímavý hudební nástroj nebo máte svou oblíbenou skladbu? Hrajete divadlo a
máte  svoji  oblíbenou scénku nebo monolog? Rádi  tančíte,  zpíváte nebo recitujete? Nebo dokonce
umíte  něco zvláštního,  co nikdo jiný nedovede? Předveďte ostatním studentům,  co ve vás  je,  při
přehlídce talentů. 
Na  neděli 25.7.  od  19:30  a  čtvrtek  5.8.2021  od  19:30  je  plánovaná  Talent  Show  s klasickým
programem  –  sólová  vystoupení.  Pokud  máte  zájem  vystoupit,  je  třeba  přihlásit  skladbu  na
info@chtm.cz a zaslat případný klavírní doprovod na adresu tábora do 30.6.2021.

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ 
V průběhu tábora budou studenti vystupovat alespoň 2 x, a sice v rámci prezentací jednotlivých sekcí,
a závěrečného vystoupení. Na 1. běhu připravujeme vystoupení hlavních oborů v polovině pobytu v
pondělí  26.7.  Dále  pak  mohou  vystupovat  ve  větších  či  menších  souborech  společně  s ostatními
studenty nebo učiteli. Pokud máte doma skladby, které byste si rádi zahráli, ale nemáte s kým, určitě je
vezměte s sebou. Nikdy nevíte, koho na táboře potkáte.

STRAVOVÁNÍ

je  zajištěno  v jídelně  rekreačního  zařízení  Tramtáryje  (snídaně,  dopolední  ovocná  svačina,  oběd,
odpolední svačina, večeře, druhá večeře). Stravování studentů začíná v den příjezdu večeří a končí
v den odjezdu balíčkem na cestu.  Přejete-li  si  zajistit  další  stravu,  uveďte to na formuláři  přání.
Uveďte zde také další přání ohledně vegetariánské stravy.
Studenti  budou  mít  možnost  zakoupit  v době  volna  nealkoholické  nápoje  nebo  další  občerstvení.
Studentům se přísně zakazuje požívat alkoholické nápoje a tabákové výrobky (viz slib studenta na
přihlášce).

ÚKLID

Celý tábor je třeba udržovat v čistotě. Účastníci k tomu přispějí každodenním úklidem pokojů, chat a
podle potřeby i ostatních částí tábora.

HUDBA

Studenti  hudebních  oborů  si  přivezou  vlastní  stojan  na  noty  pro  nácvik  v sekcích  a  individuální
cvičení. Studenti obdrží na první zkoušce desky obsahující připravený hudební repertoár. Při ukončení
tábora budeme požadovat desky i s notami zpět. 

ZÁZNAMY ZE ZÁVĚREČNÉHO KONCERTU A FOTOGRAFIE

Ze závěrečných koncertů souborů ČHTM bude pořízen zvukový záznam. V ceně tábora je 1 záznam
závěrečného  koncertu  na  MP3.  Další  záznamy  je  možné  objednat  a  uhradit  po  skončení  tábora.
Předpokládaná cena: MP3 50 Kč, CD-R 195 Kč + poštovné a balné, (od 65 Kč v ČR, od 130 Kč
Evropa, od 140 Kč zámoří). Fotografie z táborového běhu v needitované podobě na DVD v ceně 50
Kč + poštovné a balné. Tyto záznamy bude ČHTM rozesílat klasickou i elektronickou poštou
během září a října. V průběhu tábora budou také pořízeny fotografie skupin. Cena asi 25 Kč/ks +
poštovné a balné 30 Kč.



ZDRAVOTNICKÝ  DOHLED

Po  celou  dobu  konání  tábora  bude  na  zdraví  studentů  dohlížet  zdravotnický  personál.  Všichni
přihlášení jim při příjezdu odevzdají  léky označené jmenovkou a popisem dávkování, dále kartičku
zdravotní pojišťovny (nebo její kopii), potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem (platnost
2 roky), podepsaný souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta a prohlášení o bezinfekčnosti s
datem  nástupu  na  tábor.  Zdravotnický  personál  zkontroluje  platné  potvrzení  o  PCR  testu
(doporučujeme na 1. běh) nebo antigenním testu, případně o očkování nebo prodělání onemocnění
Covid-19. Studenti  mladší  18  let  musí  mít  bezinfekčnost  podepsanou  od  rodičů.  U  studentů
vyžadujících zvýšený dohled (alergie, astma, diabetes, LMD-hyperaktivita apod.), uveďte, prosíme,
tyto požadavky ve formuláři přání, který nám zašlete nejpozději do 14.7.2021. Dále nás kontaktujte,
pokud nemáte některé z povinných očkování v ČR (hexavakcína + přeočkování, spalničky, zarděnky,
příušnice).  Studenti  bez  zdravotního  pojištění  v ČR  musí  složit  vratnou  zálohu  pro  případ
zdravotního  ošetření  na  účet  táborové  banky  670100-2203562408/6210  ve  výši  2500  CZK.  Při
nečerpání zdravotního ošetření bude záloha v plné výši po skončení pobytu vrácena.

TESTY PŘED PŘÍJEZDEM
Každý účastník,  od dovršených 6 let  věku výše,  se musí  prokázat  testem nebo alternativou.  Je  to
výslovná  povinnost  pro  každou akci  s více  než  10 účastníky,  bez  ohledu na  to,  jestli  se  jedná  či
nejedná o zotavovací  akci.  Bez prokázání  nemůže vedení  tábora nikomu umožnit  účast  na táboře.
Možnosti  jsou  PCR test  (nejvýše 7 dnů předem),  antigenní test  ve veřejném testovacím místě
(nejvýše  72 hodin předem),  antigenní  samotest  při  nástupu (přivezený vlastní  nebo požádat  o
zajištění samotestu ze slin na formuláři přání), potvrzení nebo čestné prohlášení o antigenním testu ze
školy nebo zaměstnání (nejvýše 72 hodin předem), nejdříve 22. den od první dávky dvoudávkového
očkování,  nejdříve  14. den  od  první  dávky  jednodávkového  očkování,  nejvýše  180 dnů  od
laboratorně potvrzené prodělané nákazy (potvrzení s sebou). V případě PCR testu je tento platný
pro celý táborový běh. Totéž platí pro očkování a prodělanou nákazu (platí pro celý pobyt). V případě
jakékoli verze antigenního testu bude třeba test zopakovat ve středu 28.7. Máme zajištěno mobilní
testovací centrum z Farní charity Chrudim (stěr z okraje nosu), ale k dispozici budou i samotesty ze
slin (prosím o rezervaci na formuláři přání) nebo doporučujeme přivézt vlastní samotesty (a uvést to
na formuláři  přání).  Prosím o vyplnění elektronického  formuláře přání na www.chtm.cz nebo
přes táborový Facebook do 14.7.2021.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Jakmile  účastník  tábora  onemocní  nebo  bude  vykazovat  známky  jakéhkoliv  onemocnění,
počítejte, prosím, s tím, že si ho budete muset z tábora odvézt. Proto je nutné, abyste měli v
dosahu někoho  pověřeného,  kdo  studenta  z  tábora odveze  (viz  prohlášení  o  bezinfekčnosti).
Nemocného studenta letos na táboře nechávat nemůžeme a nebudeme. 
ÚVODNÍ A ZÁVĚREČNÝ DEN
O stejný přístup prosíme také osoby, které budou účastníky tábora přivážet nebo vyzvedávat
závěrečný den. Protože během prvního a posledního dne táborového běhu probíhá vystoupení,
prosíme  všechny  návštěvníky  o  dodržování  platných  hygienicko-epidemických  nařízení  pro
zamezení šíření onemocnění Covid-19 na hromadných akcích. Doporučujeme absolvovat alespoň
antigenní test v odběrovém místě  nejdříve 72 hodin před akcí.

Při výskytu onemocnění Covid-19 se ihned ruší celý tábor bez nároku na vrácení peněz.

Prosíme, pohlídejte, aby účastník tábora před nástupem na tábor skutečně s nikým nemocným do
styku nepřišel,  a  aby  se  zbytečně  nepohyboval  mezi  cizími  lidmi  v  době  před  konáním tábora.
Skutečně chceme, aby se  na tábor nákaza nedostala.

https://www.cognitoforms.com/CeskyHudebniTaborMladezeOps/%C4%8Desk%C3%BDhudebn%C3%ADt%C3%A1borml%C3%A1de%C5%BEeformul%C3%A1%C5%99p%C5%99%C3%A1n%C3%AD2021
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