
 
Letní tábor TZ PEKLO 

 
 
Odjezd: 

 Nový Bydžov, náměstí před bývalým hotelem Lev 
Sobota dne 08. 07. 2023 v 9:00 hod. 
Sraz minimálně v 8:30 hod.  

              
Příjezd: 

 Nový Bydžov, náměstí před bývalým hotelem Lev 
Sobota dne 22. 07. 2023 cca 15:00 hod. 

 
Vzít s sebou: 

 Spací pytel, deka, polštářek 
 Ešus, lžíce, malá lžička, plecháček na pití, lahev na pití 
 3 – 4 x mikina 
 4 – 5 x samostatné tepláky nebo kalhoty 
 10 x ponožky slabé, 5x teplé 
 5 – 7 x tričko s krátkým rukávem 
 1x tenisky, 1x sandále 
 1x pevné boty (botasky) 
 1x holínky 
 1x boty do vody (např. staré cvičky) 
 1x plavky, spodní prádlo, kapesníky 
 1x teplý svetr nebo mikina 
 1x větrovka, 1x pláštěnka 
 2-3x šortky nebo kraťasy 
 1x čepice (bejsbolka) nebo šátek proti slunci 
 baterka, nůž – rybička, jehla+pevná nit, zavírací špendlíky 
 krém na opalování, toaletní papír  
 repelent (nejlépe Difusil H – postačí 1bal./2děti – domluvit se) 
 píšťalka, blok, tužka, pastelky, nůžky 
 ručník, věci osobní hygieny + kelímek na zuby 
 utěrka na nádobí – starší 
 chlapci - malá sekerka, děvčata - dle uvážení 
 1x malý batůžek 
 Zájmové věci – knížka, časopis, karty, hudební nástroj, zpěvník, apod. 

 
Mobilní telefony a ostatní elektronika – na vlastní nebezpečí! 

 
 

Rodiče mohou zvážit možnost dát dítěti oblečení na polovinu tábora a další věci přivést o 
návštěvním dni. 

 
Kapesné dle uvážení rodičů. 

 
Při odjezdu u autobusu bude od dětí vybráno (proto uložit nahoru): 

 průkazka zdravotní pojišťovny nebo její kopie 
 potvrzení o bezinfekčnosti na přiloženém tiskopise  

vyplněné a podepsané rodiči 

 
 
 
 
 



Základní informace o letním táboře TZ Peklo 
 
Provozovatel tábora:  Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Radost,  

Vysočany  38, 504 01 Nový Bydžov, IČ 648 10 615 
Hlavní vedoucí tábora:  Libor Žák 
Kontakty:   604 557 258, 732 683 028 
    e-mail: tzpeklo@gmail.com  
Webové stránky tábora:  www.tzpeklo.cz  
 
Letní tábor již od roku 1990 pravidelně pořádá PS RADOST Nový Bydžov na táborové základně 
Peklo, oblast Hradisko, Peklo nad Zdobnicí. Peklo nad Zdobnicí leží u města Vamberk v pěkném 
prostředí Orlických hor. Jedná se o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových 
stanech s podsadou. Pod celým stanem je dřevěná podlážka, lůžko je vybaveno cca 5 cm molitanem. 
Toalety jsou chemické. Osobní hygiena – teplá voda denně v táborové umývárně. Stravování je 
zajištěno 5x denně s možností přídavků v kteroukoliv denní dobu. Na přípravě stravy se děti nepodílí, 
s výjimkou škrábání brambor. Běžné jsou služby celého oddílu na úklid jídelny a mytí nádobí. Děti jsou 
rozděleny do smíšených oddílů dle věku a schopností dětí tak, aby se mohly účastnit společného 
soutěžení. Z důvodu náročnosti her (čtení, psaní, ...) přijímáme děti nejlépe po absolvování 1. ročníku 
ZŠ. Vrchní věková hranice je cca 15 let. Táborový program je zaměřen na získávání tábornických 
dovedností a poznávání života v přírodě (indiánské písmo, práce s mapou a buzolou, topografické 
značky, apod.), sportovní hry a soutěže, soutěže v netradičních disciplínách – podle zaměření v 
daném roce. Dále jsou v programu rukodělné činnosti. Oblíbené je zpívání při kytaře. Pravidelné 
táboráky a diskotéky. Součástí programu jsou pěší výlety do okolí. Pro doplnění programu do tábora 
zveme například složky HZS, Policie ČR, záchranářské psy, psí spřežení, výcvik dravců, apod. 

  

Dítě na tábor vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní hry s tím, že je třeba počítat 

i se špatným počasím a případným poškozením oděvu. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a 

novou obuv. Doporučujeme vybavit dítě kvalitním spacím pytlem. Nedílnou součástí vybavení jsou 

holínky a pláštěnka. Nedávejte dětem cenné věci, provozovatel neručí za jejich poškození. 

Doporučujeme přečíst seznam vybavení. Mobilní telefony a ostatní elektronika je na vlastní nebezpečí 

(za nás rozhodně nedoporučujeme!). Během dne je možné se s dětmi zkontaktovat prostřednictvím 

vedoucích (604 557 258 – Libor Žák), aby nebyl narušován táborový program. 

  

Návštěvy jsou vyhrazeny v neděli v polovině tábora, dne 16. 07. 2023 od 13:30 do 18:00 hod. 

Rodiče mohou vybavit dítě oblečením pouze na polovinu tábora a provést jeho výměnu právě o 

návštěvách. 

  

Zvláště u mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci. 

 

Adresa tábora: 

Táborová základna PEKLO - Hradisko čp. 106 

Peklo nad Zdobnicí, 

Rychnov nad Kněžnou 

516 01 

 

Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd na tábor je třeba dohodnout předem s vedením 

tábora. Postup přihlášení na tábor: 

  

1. Rodiče děti předběžně přihlašují online na webu www.tzpeklo.cz. Další možností přihlášení 

je zde stáhnout přihlášku a po vyplnění zaslat na e-mail tzpeklo@gmail.com. V případě dotazů k 

přihlášení, volejte na tel.: +420 605 113 146. 

  

2. Termín ukončení přihlašování je do 31. 05. 2023 nebo do naplnění kapacity. V případě nenaplněné 

kapacity je možné přihlásit dítě i dodatečně. 

 

mailto:tzpeklo@gmail.com
http://www.tzpeklo.cz/
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/00660c84-109c-45f6-b50b-1a77f338a204/aktualne
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tzpeklo.cz%2F&h=AT03VBFXhb1gIEzVXT-7Cjdqe75Q-Db4MsWM4y2dJQaN15Jm4PyjKb8y65U0HPIs2Ope5jBRNo88J2afTzl1_LLzdZeFbPjFWcdO3ZWoPfrt7UATHYVVYH-PKL4-49LYhzuOhrbmTOk
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/00660c84-109c-45f6-b50b-1a77f338a204/aktualne


 

3. Všechny potřebné doklady: 

- závazná přihláška 

- potvrzení lékaře 

- informace o táboře + seznam doporučených věcí 

- potvrzení o bezinfekčnosti jsou k nalezení a stažení na www.tzpeklo.cz/aktualne 

4. Po přihlášení dítěte zašlete Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na e-mail: 

tzpeklo@gmail.com!!! 

  

5. Cena tábora činí 5 000,- Kč, platbu je třeba provést nejpozději do 15. června 2023 na účet PS 

Radost Nový Bydžov, u České spořitelny a.s., 1082307309/0800, do poznámky k platbě uveďte jméno 

a příjmení dítěte!! Lze dohodnout i vystavení faktury zaměstnavateli. 
 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme (kontakty viz výše). 
 

Libor Žák, hlavní vedoucí tábora 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tzpeklo.cz%2Faktualne&h=AT03VBFXhb1gIEzVXT-7Cjdqe75Q-Db4MsWM4y2dJQaN15Jm4PyjKb8y65U0HPIs2Ope5jBRNo88J2afTzl1_LLzdZeFbPjFWcdO3ZWoPfrt7UATHYVVYH-PKL4-49LYhzuOhrbmTOk

