Poslední pokyny
pro účastníky letního tábora Matějovec 2018
Česká tábornická unie – Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p. s.
Základní informace k táboru
Termín tábora:
30. července - 18. srpna 2018
Místo konání tábora:
za Hladovým rybníkem u Matějovce v okrese Jindřichův Hradec
Provozovatel tábora:
Česká tábornická unie - Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p.s., Trnkova 55, 628 00 Brno
Účastnický poplatek:
jednotlivec: 3 900 Kč
sourozenci: à 3 600 Kč
Způsob platby:
na bankovní účet: 209261762/0300 do 20. června 2018
var. symbol:
RČ dítěte
KS:
0308
Odevzdání beden (kufrů)
 V pátek 27. července od 17 do 21 hodin na adresu Trnkova 116, 628 00 Brno
 Kontaktní osoba pro odevzdání beden: Veronika „Granko“ Pelcová, tel.: 731 288 027
 Telefonicky se dá domluvit i na dřívějším termínu odevzdání bedny, pokud se vám standardní termín nehodí.
Vyzvednutí beden (kufrů) po návratu z tábora
 Po návratu z tábora na parkovišti za Hlavním nádražím (před OD Tesco)
 V neděli 19. srpna od 17 do 20 hodin na adrese Trnkova 116, 628 00 Brno
Sraz účastníků a odjezd na tábor



V pondělí 30. července 2018 v 8:30 hodin ve vestibulu Hlavního nádraží v Brně
Odjezd v 9:27 hodin rychlíkem Vajgar směr Kostelec nad Jihlavou – Dolní Bolíkov

Věci, které odevzdáte v bednách, odvezeme autem na tábor. Na sraz si přineste jen malý batůžek na cestu.
Odevzdat na srazu
1. Potvrzení o bezinfekčnosti s datem dne odjezdu na tábor (datum 30. 7. 2018 - nesmí být jiné)
2. Kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte
3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci. Posudek potvrzuje obvodní lékař.

Lékaře navštivte raději dříve, v období prázdnin mají lékaři i několikatýdenní dovolenou. Potvrzení platí od
1. 11. 2017 24 měsíců, může být tedy i z doby dřívější nepřesahující tuto dobu a stejně tak jej můžete použít
i později např. pro školu v přírodě, lyžařské kurzy atd. Prosíme o originál, který po skončení tábora vrátíme.

4. Případné individuální léky dítěte s příslušnými pokyny k jejich užívání

Bez těchto dokumentů nesmíme dítě na tábor přijmout. Provoz tábora kontroluje krajská hygienická stanice a ta
prohřešky v těchto dokumentech tvrdě pokutuje.
Návrat z tábora
 V sobotu 18. srpna 2018 v 18:30 hodin na Hlavní nádraží v Brně rychlíkem Vajgar z Plzně
Ihned po návratu z tábora je možnost vyzvednout si bednu (kufr) s věcmi dítěte na parkovišti před OD Tesco.
Nezapomeňte si od zdravotníka převzít zpátky posudek o zdravotní způsobilosti, může se vám hodit na školu
v přírodě.
POZOR!
Nebude-li se moci Vaše dítě zúčastnit z nejrůznějších důvodů tábora, informujte neprodleně vedení tábora.
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Kontakty pro hlášení změn a užitečné internetové odkazy
 Marek „Moris“ Vach: 604 804 464 (hlavní vedoucí tábora)
 Tomáš „Stoupa“ Novotný: 721 841 272 (zástupce vedoucího tábora)
 Veronika „Granko“ Pelcová: 731 288 027 (zdravotník, kontakt v průběhu tábora, vedoucí přesunu na tábor)
 Hana Karásková: 731 117 052 (hospodářka – platby apod.)
 Jan „Matouš“ Knobloch: 721 550 476 (náčelník oddílu)
 E-mail: tk.kamzici.brno@seznam.cz
 Dokumenty v elektronické podobě a další informace jsou dostupné na webu https://kamzici.ctujm.cz/
Telefonní spojení v průběhu tábora
 Horká linka: Veronika „Granko“ Pelcová: 731 288 027, a to ve večerních hodinách 19–20 hod.
 V místě tábořiště kolísá mobilní signál, proto je možné, že se napoprvé nedovoláte. Nebojte se, v případě
jakékoliv mimořádné či nestandardní situace vás budeme informovat.
Tábořiště máme z větší části pod stromy, takže urputná vedra nás tolik neničí. Tábořiště je postavené na kopečku,
tedy i v případě silného deště nás voda nevyplaví. Kvůli počasí nám volat nemusíte. Pokud byste chtěli mluvit se
synem/dcerou, stačí se s námi domluvit, a jakmile bude volno v programu, zařídíme to.
Jen prosím pamatujte na to, že tábor je určitou formou dovolené, a to jak dítěte od rodiny, tak rodičů od dětí.
Většina věcí nespěchá natolik, aby se nedala napsat hezkou formou v dopise, který má na táboře své kouzlo.
Poštovní adresa na tábořiště
Oslovení
Jméno Přezdívka Příjmení
LT TK KAMZÍCI Brno
Matějovec - pošta Český Rudolec
POSTE RESTANTE
378 83
Potěšte své děti dopisem, avšak vyvarujte se prosím
„katastrofických
zpráv“,
ať
už
se
jedná
o zaběhnutého pejska, či úmrtí křečka. Dítě tím
rozhodně nepotěšíte a my máme celý večer co dělat,
abychom Vaše dítě rozptýlili a vrátili do táborového
života. Poštu se snažíme odebírat i odesílat denně.
K rozesílání zásilek používejte výhradně Českou poštu, kurýrní služby zde nefungují nebo fungují hůře než Česká
pošta. Veškerou táborovou poštu, tedy i balíky, vyzvedáváme na kolech. Omezte prosím posílání balíků na nutné
minimum. S balíky obsahující zapomenutý spacák nebo nové tenisky nemáme sebemenší problém. Ale kvůli
posílání sladkostí nebo dokonce nápojů balíky na zádech do kopce nevozíme.
Balíky tohoto typu prosím neposílejte. Jídla i sladkostí mají děti na táboře dostatek. Pokud i přesto musíte sladkosti
dětem poslat, omezte váhu balíku na 1,5kg. Cokoliv bude nad 1,5kg, rozdělíme ke svačině ostatním dětem!
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Doporučujeme
1. Kufr pevně uzavřít + nejlépe ještě převázat (třeba provazem) tak, aby se v žádném případě nemohl během
cesty otevřít. Označit jmenovkou dítěte. Nezapomenout označit i krosnu, která často putuje jako druhé
zavazadlo vedle bedny.
2. Nechat děti naskládat věci do bedny samostatně. Dětem projde veškerá výbava rukama a na táboře vědí, kam
sáhnout a zda věc s sebou vůbec mají. Nejlepší je, když rodiče spolu s dětmi vytvoří hromádku věcí a dítě si
hromádku už jen přesune do bedny. Je sice pravda, že balení dětí trvá 3x tak dlouho, než když balí rodiče, ale
znalost vlastního zavazadla je k nezaplacení.
3. Všechny věci pokud možno označit jednotnou značkou, do víka bedny přilepit seznam věcí. Nejčastěji se dětem
ztrácí nádobí, deníčky, po vyprání pak ponožky a spodní prádlo. Tyto položky jisto jistě stojí za to označit
alespoň iniciály, lépe pak přezdívkou dítěte. A to i v případě starších dětí.
4. Děti vybavit dostatečným množstvím teplého oblečení pro případ deštivého počasí. Raději více, než méně – auto
to uveze. Doporučujeme teplý spací pytel. V noci bývá velmi chladno.
5. Dejte si záležet, aby děti měly na tábor sbalené všechno, co jsme uvedli do seznamu. Přece jen s námi posíláte
vaše dítě na tři týdny do lesa a chcete, aby o něj bylo co nejlépe postaráno a nic mu nescházelo. Na místě se
chybějící výbava řeší už jen velmi obtížně. Pokud byste chtěli něco ze seznamu záměrně vynechat, je lepší se
alespoň telefonicky poradit s některým z vedoucích.
6. Nedávejte prosím dětem s sebou cennosti a drahé vybavení, u kterého Vám bude líto, když jej děti poškodí,
zničí nebo třeba i ztratí. Jedeme hrát hry do přírody, a ne předvádět na slunečnou pláž své exkluzivní
oblečení/vybavení.
Nepřejeme si
1. Nedávejte dětem mobilní telefony, digitální hry, rádia, přehrávače, fotoaparáty. Jedeme strávit tři týdny do
přírody a tyto věci na naše tábory a k našemu programu nepatří. Pokud předměty tohoto charakteru budou děti
i přesto mít s sebou, upozorňujeme, že v případě komplikací nebo rušení táborového programu si vyhrazujeme
právo tyto předměty zabavit, uschovat a předat Vám při návratu zpět.
2. Jídla i pití u nás mají děti opravdu dostatek, zásoby z domova omezte prosím pouze na pondělní cestu. První
jídlo bude pondělní večeře. Hlavně pozor na kazící a rozpouštějící se potraviny (kuřata, řízky, měkké salámy, ale
i čokolády, oplatky s polevou, hnijící banány atp.). Jídlo z domova, které děti nejsou schopny sníst během
prvního dne, vybíráme a nakládáme s ním dle rozhodnutí zdravotníka.
Upozorňujeme
1. Na táboře jsou hygienikem zakázány veškeré návštěvy. Nejezděte, ani když budete mít náhodou cestu okolo.
Když pomineme zákaz hygienika, Vaše návštěva ničemu nepomůže, akorát rozlítostní ty děti, které jsou třeba od
rodičů mimo domov poprvé a hůř si zvykají. Pokud máte nějakou pochybnost či starost, volejte vedoucímu
přítomnému po celou dobu tábora (Veronika „Granko“ Pelcová: 731 288 027), a to ve večerních hodinách
19–20 hod.
2. Poplatky u lékaře do 100 Kč jsou zahrnuty v ceně tábora. Částka převyšující tento limit bude hrazena rodiči na
základě účtenky po skončení tábora.
3. V případě hrubého porušení táborového řádu (https://kamzici.ctujm.cz/tabor/) může vedení tábora rozhodnout
o vyloučení dítěte z tábora. A to bez nároku na vrácení účastnického poplatku, přičemž cestu dítěte domů zajistí
rodiče.
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Seznam věcí
Do malého batůžku na cestu:
Deníček, tužku, šátek, uzlák, pití min. 1,5 litru, svačinu (první společné jídlo je pondělní večeře), pláštěnku,
kšiltovku. Doklady odevzdávané na srazu (viz 1. strana).
Do bedny/kufru:
 karimatka, spacák (dost teplý, třeba zimní), deka (např. stará vojenská)
 turistický batoh/krosna na vícedenní expedice (můžete použít jako druhé zavazadlo a odevzdat spolu s bednou)
 tenisky, sandály, pevné nepromokavé turistické boty (nejlépe na sebe, ať nezabírají místo)
 holínky (kdo má)
 ešus, lžíce, hrníček/plecháček (ne plastový, vše pečlivě označit jménem!)
 utěrka na nádobí
 dosavadní krojovku, tedy hnědé kraťasy nad kolena a vojenskou košili, případně khaki oddílové tričko
 novou krojovku podle instrukcí na straně 5, tedy Vojenskou košili vzor 21 a kraťasy na obarvení do hněda
 bílé tričko na potisk táborovým logem nebo batiku





5x
3x
2x
2x







teplý svetr nebo flísovou mikinu
bundu a teplou čepici (bude se hodit při večerních procházkách či hlídkách)
podvlékačky nebo termoprádlo
jeden pár oblečení, kterého nebude škoda, když se zničí od smůly či barev
spací úbor (tepláková souprava - NE klasické pyžamo či noční košili)

tričko s krátkým rukávem
kraťasy
tričko s dlouhým rukávem
dlouhé kalhoty nebo maskáče

 teplé ponožky na spaní
 7x ponožky, (klidně i 12 párů ponožek, těch není nikdy dost)
 7x spodní prádlo








2x ručník
plavky
opalovací krém a repelent proti hmyzu
kartáček a pasta na zuby
hřebínek, prací prášek, šampon, mýdlo (sprchový gel)
cvakačky na nehty, vatové tyčinky do uší, zrcátko, pinzetu, dámské hygienické potřeby
pytel na špinavé prádlo














propisovačky (radši víc), tužku, gumu, pastelky
dopisní papíry + obálky s nadepsanými adresami a nalepenými poštovními známkami
kapesní zavírací nůž
reflexní pásku
škrabku na brambory (kdo má)
sekyrku (kdo má)
knihu a hry do stanu (karty, kostky, apod.) pro případ deštivého počasí
KPZ, šitíčko
kapesné v rozumné výši (na pár sladkostí, pohlednici, popř. suvenýr)
náramkové hodinky s táborovým časem (třeba starší, velmi se hodí)
mapu okolí tábora (KČT - Česká Kanada a Slavonicko č. 78) a buzolu (kdo má)
baterku (+ náhradní baterie), nejlépe čelovku. Na tábořišti je možno nabíjet akumulátory typu NiMH velikosti AA
nebo AAA
 hudební nástroj (kdo má a trošku umí), oddílový zpěvníček (z minulých táborů)
 občanský průkaz a jiné doklady (kdo má)
 polštářek a oblíbený plyšák (komu zbylo volné místo)
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Krojovky
Pro náš tábor je specifické, že děláme nástupy v krojovkách – stejnokrojích. Krojovka se u nás v oddíle skládá ze
zelené vojenské košile a hnědých kraťasů nad kolena. Možná jste si toho na fotkách ani nevšimli, ale poslední léta,
co už nejsme skauti a nemáme koupené skautské krojové košile, máme na táboře krojovku všichni různobarevnou.
Tento rok jsme se zaměřili na sjednocení krojovek. Našli jsme totiž konečně schůdnou variantu, jak nestrhat
rodinný rozpočet, ale přitom zařídit stejný kroj pro všechny.
Začnu košilí. Základním kamenem je běžně sehnatelná „Vojenská košile vzor 21“ z army-shopu v cenové relaci do
50,-Kč. Takových košil jsou plné vojenské sklady a dají se tak sehnat tyto typizované košile za levný peníz a bez
problémů. Háček je ve velikostech. Seženete je ve velikosti (S) 37 – 43 (L), to znamená, že až pro vzrostlejší děti.
Menší velikost vojenských košil se nedělá.
Pro menší děti prosím pořiďte košili na vaše dítě v bílé barvě. Bavlněná, s dlouhým rukávem, bez kapes a nášivek.
Na táboře se budeme věnovat přebarvení látky, aby košile vypadala jako košile vz. 21. Na nové košile dostanou děti
kamzičí nášivku k přišití na levé rameno.
Vedle košile asistují hnědé kraťasy nad kolena. Jelikož hnědé nejdou takřka sehnat, zaměřte se při výběru na
materiál a délku kraťasů. Barvu změníme tím, že budeme batikovat/obarvovat na sytě hnědou přímo na tábořišti.
Materiál volte opět bavlnu, vyhněte se černé barvě. Béžové či šedé jsou ideální.
Prosíme tedy všechny, kupte si novou košili, přesně ten vzor 21. U stávajících kraťasů zhodnoťte, zda se podobají
střihem těm na fotce a zda jsou vhodné k obarvení. Nejsou-li, nebo hrozí, že se do nich za rok už nevejdete, kupte
též nové.
Hromadné objednání
Pro vedoucí budeme hromadně kupovat vojenské košile na tábor přes e-shop ve velkoskladu. Kdo má zájem, může
se poměřit podle tabulky velikostí a napsat, která z velikostí 37-43 vám padne, a my vám ji přiobjednáme. Cena
košile je 25,-Kč + rozpočítané poštovné. Košili zaplatíte a dostanete až na táboře. Velikost košile pošlete spolu se
svojí přezdívkou na email tk.kamzici.brno@seznam.cz do 9. 7. 2018 Všichni ostatní si košile kupují svépomocí,
pokud ji nemají už doma. Kraťase si sežene každý sám.

Tabulka velikostí košil
velikost
obvod
obvod pasu šířka ramen
délka
(obvod krku) hrudníku (cm)
(cm)
(cm)
rukávu (cm)
37
S

38
39
40

M

41
42

L

43

5

108

102

47

117

112

49

124

118

51

130

126

53

60

62

63

