
    MEGASOUSTŘEDĚNÍ KRKONOŠE 2021 

         DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Vážení rodiče a plavci!         

 Připravujeme již druhý ročník Megasoustředění a jsme velmi rádi, že o tuto akci byl opět 

velký zájem. Předběžný počet se přiblížil k 140 účastníkům, což je úctyhodné číslo a je to více než 

minulý rok. Letos nás čeká opět velmi pestrý program, tedy je na co se těšit! Níže naleznete doplňující 

podrobné informace k odjezdu a ostatním organizačním záležitostem. Opět budou k dispozici fotky 

z každého dne na webu, různé informace na FB či Instagramu.  

Místo a termín: Pec pod Sněžkou, Žižkova bouda; NE 15. – PÁ 20. 8. 2021   

Náplň: velmi pestrá  (turistika, teambuilding, zážitky, stmelení kolektivu - nechceme vše prozradit 

předem) 

Sraz:v NE 15. 8. v 7:15 hodin u plaveckého stadionu za Lužánkami (organizace odjezdu níže) 

• najít příslušného trenéra dle střediska (Kraví hora, Arménská – Horký, Sychrová; 252 – Říha, 

Poláková; SG – Vodák, Verner; CS + ostatní starší plavci – Vlček; synchro – Drochytková; 

PKKu, SVČBo, OSPHo, ASKBl – Švaňhal, Kuncová) – nutné se nahlásit ihned při příchodu a 

odevzdat všechny potřebné dokumenty + ukázat trenérovi průkaz pojištěnce 

• v případě potřeby (nutnost brát pravidelně léky, zdravotní indispozice, alergie apod.) se ještě 

nahlásit u pí. zdravotnice 

• najít si určený autobus a vyčkat na pokyn k nástupu – budou celkem tři a budou na nich 

vyvěšeny seznamy (není možné kombinovat autobus či se měnit mezi sebou) 

• autobusy budou stát na silnici k posilovně – velmi prosíme, NEPARKUJTE na této silnici ani 

tam z důvodu bezpečnosti NEZAJÍŽDĚJTE 

• odjezd bude ideálně v 7:30 – 45, nutné být včas na srazu! 

 

Potřebné dokumenty k odevzdání: 

- plavci roč. 2006 a mladší odevzdávají: potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o platném 

negativním testu na covid (příp. o jeho prodělání či očkování), posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte na zotavovací akci (musí být vydáno PRAKTICKÝM lékařem, lze použít i 

loňský, posudek má platnost 2 roky) 

- plavci roč. 2005 a st. odevzdávají: potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o platném 

negativním testu na covid (příp. o jeho prodělání či očkování) 

- všichni ukáží příslušnému trenérovi, že u sebe mají průkaz pojištěnce 

Příslušné dokumenty naleznete na následujících stranách.  

 

Testování: vzhledem k nařízení MZČR je nutné mít potvrzení o platném negativním testu (udělaný 

v PÁ 13. nebo v SO 14. 8. a má platnost 7 dní – prosíme o PCR testování) nebo potvrzení o 

prodělaném Covidu (ne starší jak 180 dní a musí tato platnost pokrýt celou akci až do konce) nebo 

potvrzení o prodělaném očkování oběma dávkami (musí být 14 dnů po druhé dávce). Očekáváme 

kontrolu z KHS, proto všechny prosíme, aby měli tyto dokumenty v pořádku. POZOR! Nestačí mít 

potvrzení o testu v SMS, ale vyžadujeme jej v papírové podobě. Hromadné testování nezajišťujeme 

vzhledem k mnoha možnostem, kde se test dá udělat. Např. na brněnském výstavišti mají termínů 

dost, jen je nutné včas zarezervovat. PCR test je hrazen 2x do měsíce pojišťovnou, proto 

předpokládáme, že to nebude problém.  

 

 

 

 

 



 

První den: začátek večeří, je tedy nutné mít s sebou jídlo a pití na celý den. Během cestydo Krkonoš 

proběhneještě krátký výlet (cca 4 – 5 km), proto apelujeme, aby všichni účastníci byli podle toho 

oblečeni a obuti (pevná obuv!), na oběd nebudeme nikde zastavovat (restaurace, KFC apod.), takže 

prosíme všechny účastníky, aby s tímto počítali. Příjezd na místo je plánován až mezi 15:30 – 16 hod. 

Následující dny bude již program jasný – výlety, zážitky… 

Ubytování: vzhledem k velkému počtu účastníků bude ve většině případech určeno umístění na 

pokoje a nebude možné toto měnit. Zajištěna plná penze vč. pitného režimu. Na boudě je možné si 

koupit drobné občerstvení (ceny nejsou úplně lidové…). Bouda má místnost se dvěma stoly na stolní 

tenis (kdo chce, může si vzít pálky a míčky). U boudy je menší hřiště na míčové hry, ohniště, terasa 

s výhledem na Sněžku… 

S sebou bude mít každý následující: 

• pevnou turistickou obuv, kšiltovku (či jinou pokrývku hlavy), pláštěnku, teplé oblečení, 

plavky, sportovní oblečení (často měnící se horské počasí) 

• opalovací krém, repelent, malou desinfekci na ruce, 2-3 ks respirátorů! 

• PRŮKAZ POJIŠTĚNCE!!! 

• dostatek občerstvení na výlety (tatranky, müsli tyčinky a pod…)  

• dostatek peněz (v případě velmi špatného počasí budou mokré varianty „výletů“ – nutno si 

zaplatit vstupné či případně výjezd lanovkou apod.) 

• 1 věc do již tradiční tomboly (něco vhodného zároveň pro starší i mladší, nic urážlivého, 

může to být v podstatě cokoliv – není třeba, aby věc měla velkou finanční hodnotu) 

Důležité: bude třeba dodržovat všechna aktuální nařízení proti šíření infekce koronaviru (časté mytí 

rukou, desinfekce atd…). V případě onemocnění budeme muset být přísnější a nemocného účastníka 

pošleme okamžitě domů – prosíme rodiče, aby na tuto případnou možnost byli připraveni). Průkaz 

pojištěnce bude mít každý neustále u sebe, je možné ještě přidat kopii k bezinfekčnosti, kterou však 

vracet nebudeme, stejně tak jako nebudeme vracet obaly či obálky. 

Prosíme všechny rodiče, aby své děti nenavštěvovali. V případě nezbytné potřeby volejte prosím 

nejdříve osobnímu trenérovi, nikoliv vedoucímu akce.  

Pokud bude horší počasí (slabší déšť, chladno…) na výlet se půjde! Proto prosím všechny, aby na tuto 

možnost byli dostatečně vybaveni!!! Pokud by pršelo opravdu hodně, zajistíme náhradní program, 

který však může být placený.  

V případě, že účastník bude odjíždět (případně přijíždět) individuálně (např. s rodiči autem z dovolené 

či na dovolenou), potřebujeme to vědět okamžitě – prosíme vás o nahlášení obratem vedoucímu 

akce. Prosíme vás také o nahlášení případných úprav stravy z důvodu různých diet (např. bezlepková 

atd.) Termín do konce července opět vedoucímu akce. 

Příjezd: v pátek 20. 8. mezi 14 – 17 hod. (závisí na počasí; v případě pěkného ještě uděláme nějakou 

akci) 

Informace: Tomáš Doubrava, tel. 728 286 856, e-mail: doubto@seznam.cz 

 

 

 

 

 



Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti 

Prohlašuji, že ošetřující lékař či hygienická stanice nenařídil  
 
(jméno, příjmení)………………………………………………................................................... (dále jen účastník) 
 
narozenému………………………………….............................................................................. 
 
bytem ………………………………………….………………………………................................................ 
 
- změnu režimu. Účastník nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a ošetřující 
lékař ani okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 
týdnech přišeltento účastník do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  
 
- vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená 
teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. 
 
- ve 14 dnech před odjezdem nepřišelúčastník do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním 
covid-19 nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve 
společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 
 
- ve 14 dnech před odjezdem nepobýval účastníkvzahraničí, vpřípadě, že ano, tak  
 
kde:………………………………………..(doplnit) 
 
Účastníkje schopenzúčastnit se kondičního soustředění v Krkonoších, Pec p. Sněžkou, v termínu od 

15. 8. do 20. 8. 2021. 

U výše jmenovaného: 

a) podrobilse stanoveným pravidelným očkováním:  Ano - Ne 
 

b) je alergickýna ............................................................................................................ 
 

c) dlouhodobě užívá léky (typ, druh, dávka) .................................................................. 
 

d) ostatní specifika……………………………………………………………………………………………………. 
 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

V případě potřeby souhlasím s ošetřením účastníka v nemocnici či jiném lékařském zařízení. 

Současně se zavazuji, vyzvednout své dítě ze soustředění před jeho ukončením, onemocní-li, nebo 

bude-li kázeňsky nezvladatelné.   

Způsobí-li můj syn/ dcera svým chováním škody na majetku nebo vybavení hotelu/sportovišť, zavazuji 

se k úhradě vzniklých škod, které budou ze strany majitelů nebo provozovatelů nárokovány.    

Telefonní kontakt na rodiče:……………………………………………………… 

V Brně, dne 15. 8. 2021        ………………………………………… 

Podpis účastníka akce (u nezletilých 

zákonného zástupce dítěte) 

 



 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci / škole v přírodě 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte…………………………………………………………………. 

Datum narození ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu……………………………………………………………………………… 

Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé *) 

b) není zdravotně způsobilé *) 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 

*)     ..…………………………………. 

Posudek je platný 2 roky od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním   ANO – NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)…………………………………………………….. 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ……………………….. 

d) je alergické na …………………………………………………………………………………. 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)…………………………………………. 

Datum vydání posudku 

        …………………………………………………………. 

        podpis, jmenovka lékaře  

       razítko zdrav. zařízení 

Poučení: 
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 
pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který 
posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho 
závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá 
nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.  
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby………………………………………………………………………. 

Vztah k dítěti……………………………………………………………… 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne…………………………… 

……………………………………………………. 

                                                                                                          Podpis oprávněné osoby 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ……………………………………………………. 

(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“) 

*) Nehodící se škrtne. 

 


