
L E T N Í  I N T E G R A Č N Í  T Á B O R  2022  v Pošumaví    

 

  Společenství harmonie těla a ducha z. s.  /SHTD/ 
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Bubenečská 388/27, 160 00 Praha 6,     e-mail: shtd@volny.cz     http://www.shtd.cz 

tel: 224 317 872,   Dr.Bílek: 604 309 370,   ved.Hana: 725 867 678 

pořádá již 30. rokem v rámci programu MŠMT a MZ ČR letní tábor /LT/  

                   * pro zdravé i  zdravotně a sociálně znevýhodněné děti do 18 let  a EPI do 26 let 

                   * dále pro jinou znevýhodněnou mládež /18-26 let se ZTP/  
                      /míra znevýhodnění dětí a ml. umožňuje realizovat táborový program/ 

 

CÍLEM komplexního programu je podpora tělesného a duševního zdraví dětí a mládeže.  

              Rozvoj jejich všestrannosti, schopností, znalostí, dovedností a talentu. 
Využijeme široké možnosti objektu pro Rehabilitaci /dvě sauny s odpočívárnou, whirlpoolový 

bazén, masérna a venkovní bazén/,  Sporty a zdravotní TV /hřiště na kopanou, basketbal, 

odbíjenou, tenisové kurty, dětské hřiště, louka na hry, cvičení aj./.  Dále hudba, tanec, zpěv, 

divadlo, výtvarka, šikovné ruce a vše o přírodě, vědě a umění.  Výlety do krásného okolí, nový 

aquapark Janovice, hrad Klenová, rozhledna sv.Markéty aj. - BUS zajištěn na celý pobyt/.  

U ohně si zazpíváme s kytarou, opečeme špekáčky a zatančíme country tance/.  

Opět pokračujeme v našich celotáborových hrách, vždy s dobrým a výchovným koncem.  

Fotografie a videa jsou na našem webu v sekci Fotogalerie.    

 

Termín LT:   7. - 19.8. 2022   /neděle - pátek/     

Adresa LT: Penzion U Jandů, Úborsko 2,  34021  Janovice nad Úhlavou, tel. 376382593 

Ubytování:  nadstandartní ubytování ve 2-4  lůžkových pokojích s WC, teplou vodou, sprchovým 

koutem, vestavěné skříně, televizor aj. Prostorné klubovny - audiovizuální technika/filmy,tanec/, 

arteterapie, zdravotní TV aj. Zázemí pro rehabilitaci, TV, sporty, plavání, pro malé  dětské hřiště s 

trampolínou. V areálu je mini ZOO a  velká krytá venkovní terasa s posezením a grilem. Objekt 

plně vyhovuje našim potřebám a je vzdálen pouze 14 km od moderní nemocnice v Klatovech, se 

kterou úzce spolupracujeme.    

Strava: celodenní domácí chutná a hodnotná strava, celodenní pitný režim. 

Doprava společná: busem z Prahy /centrum SHTD-P6/ a zpět  /zaškrtněte v přihlášce/ 

Doprava individuální: po vlastní ose /EPI a vážné chronické nemoci - pro osobní předání  

             informací a léků dítěte  zdravotnímu dozoru tábora/ - nutná informace a dohoda se SHTD                                                        

Příspěvek: 7 500,- Kč  /příspěvek je minimalizován oproti ostatním specializovaným táborům/ 

 

Platby proveďte do 27.6.2022 /vyjma ústní dohody/:   Č.ú. : 19-6 5 8 2 6 9 0 2 4 7 /0100  

nebo složenkou typu C na naši adresu SHTD, Bubenečská 27, 160 00 Praha 6  

 

Přihlášky zašlete co nejdříve. V dostatečném předstihu obdržíte podrobné informace.  
Zkušený pedagogický a zdravotní /lékařský/ dozor zajištěn. 

!!!   Ozvěte se,  přijeďte,  těšíme se na Vás  !!!    PaedDr.Vladimír Bílek, předseda SHTD 

 

lze kopírovat:   ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přihláška na akci:  Letní tábor SHTD - Úborsko ......................... .Termín:  7. - 19.8. 2022 ......... 

Jméno,příjmení dítěte:......................................…...................Rodné číslo:..............................Věk:....... 

Jméno,příjmení rodiče/zák.zást:.......................................…................................................................... 

Adresa,PSČ:........................................................................…............................................................. 

Tel.domů:...............................................…....................do zaměstnání:.............................................. 

E-mail:…………….……….................................................………………....……....…….……..… 

Zdravotní stav, potíže:......................................................................................................................... 

 

Zaškrtněte dopravu:  1.společná         2.individuální 
                                                                                       Podpis rodiče/zák.zást:........................................  

 

mailto:shtd@volny.cz
http://www.shtd.cz/

