
Poslední pokyny na LT Matějovec 2020 "Poslední teepee" 
 

Termín 3.–22. srpna 2020 
Místo konání Tábořiště za Hladovým rybníkem u obce Matějovec v okrese Jindřichův Hradec 
Provozovatel Česká tábornická unie – Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p.s., Trnkova 611/55, 628 00 Brno 
Cena Jednotlivec: 3 900 Kč 

Sourozenci: à 3 600 Kč 
V případě, že se letní tábor nebude moci konat, bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. 

Způsob platby Na bankovní účet: 209261762/0300 Variabilní symbol: RČ dítěte 
Splatnost: 26. června 2020 Konstantní symbol: 0308 

Více informací http://kamzici.ctujm.cz, tk.kamzici.brno@seznam.cz 

Odevzdání beden/kufrů před odjezdem 
V pátek 31. července 2020 od 17 do 21 hodin na adresu Trnkova 116, 628 00 Brno. 
Výjimky po telefonické domluvě. 
Kontaktní osoba pro odevzdání beden: Kateřina "Pepís" Karásková, tel.: 721 768 665. 
Zavazadla odvážíme hromadně autem na tábor už v sobotu 1. srpna. 

Sraz a odjezd 
V pondělí 3. srpna 2020 v 9:15 hodin ve vestibulu Hlavního nádraží v Brně. 
Odjezd v 10:20 hodin rychlíkem "Vysočina" směr Havlíčkův Brod. 
Na sraz si přineste jen malý batůžek na cestu. 
POZOR! Nebude-li se moci Vaše dítě zúčastnit tábora, informujte neprodleně náčelníka, viz kontakty níže. 

Odevzdat na srazu 
1. Potvrzení o bezinfekčnosti s datem dne odjezdu na tábor (datum 3. 8. 2020 - nesmí být jiné). 
2. Kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte. 
3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci. Posudek vystaví obvodní lékař.               

Navštivte ho raději dříve, v období prázdnin mívají lékaři dovolenou. Potvrzení platí 24 měsíců od vydání, může být                  
tedy i z doby dřívější, 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 na obalu či papíře 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 
V sobotu 22. srpna 2020 v 17:40 hodin na Hlavní nádraží v Brně rychlíkem "Vysočina" z Prahy. 
Nezapomeňte si od zdravotníka převzít zpátky posudek o zdravotní způsobilosti a zbylé léky. 

Vyzvednutí beden/kufrů po návratu 
POZOR ZMĚNA! Letos nebudeme vydávat bedny po návratu z tábora na parkovišti u nádraží, ale na místě odevzdání                  
beden před odjezdem (viz výše), a to v čase od 18 do 19 hodin, popř. v neděli 23. srpna od 18 do 19 hodin.  



Kontakty pro hlášení změn a užitečné internetové odkazy 
Jan "Murlock" Řezníček 792 350 388 Vedoucí tábora 
Kateřina "Pepís" Karásková 721 768 665 Zdravotník tábora 
Veronika "Granko" Pelcová 731 288 027 Vedoucí přesunu na tábor, telefonní spojení v průběhu tábora (od 19 do 20             

hod) 
Jan "Matouš" Knobloch 721 550 476 Náčelník oddílu 
Hana Karásková 731 117 052 Hospodářka – platby apod. 
 
E-mail tk.kamzici.brno@seznam.cz 
Web kamzici.ctujm.cz 
Facebook www.facebook.com/tkkamzicibrno 
 
Všechny dokumenty v elektronické podobě a další informace jsou dostupné na našem webu. 
Pokud se s námi potřebujete spojit v průběhu tábora, kontaktujte vedoucí uvedenou výše. V místě tábořiště kolísá mobilní                  
signál, proto je možné, že se napoprvé nedovoláte. Nebojte se, v případě jakékoliv mimořádné situace vás budeme                 
informovat. 
Tábořiště máme z větší části pod stromy, takže urputná vedra nás tolik neničí. Také je postavené na kopečku, tedy i v                     
případě silného deště nás voda nevyplaví. Kvůli počasí nám volat nemusíte, předpovědi sledujeme. Pokud byste chtěli                
mluvit se svým dítětem, stačí se s námi domluvit a jakmile bude volno v programu, zařídíme to. 
Prosíme, 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 "katastrofických zpráv", ať už se jedná o zaběhnutého pejska, či úmrtí                  
křečka. Rozhodně je tím nepotěšíte a my máme celý večer co dělat, abychom je rozptýlili a vrátili do táborového života. 
K rozesílání zásilek používejte výhradně Českou poštu. Kurýrní služby zde nefungují nebo fungují hůře než pošta. 
Veškerou korespondenci, tedy i balíky, vyzvedáváme na kolech. 
Omezte posílání balíků na nezbytné minimum. Se zapomenutým spacákem nebo novými teniskami nemáme sebemenší              
problém, ale kvůli sladkostem nebo dokonce nápojům na zádech do kopce nepojedeme – neposílejte je. Jídla i sladkostí                  
mají děti na táboře dostatek. Pokud i přesto musíte sladkosti dětem poslat, omezte váhu balíku na 1,5 kg. Cokoliv bude                    
nad tento limit, rozdělíme ke svačině ostatním dětem.  



Doporučujeme 
1. Bednu/kufr pevně uzavřete + nejlépe ještě převažte (třeba provazem či starším opaskem) tak, aby se v žádném                 

případě nemohl během cesty otevřít. Označte jej jmenovkou a nezapomeňte označit i krosnu, která často putuje jako                 
druhé zavazadlo spolu s bednou. 

2. Nechat děti naskládat věci do bedny/kufru samostatně. Projde jim rukama veškerá výbava a na táboře vědí, kam                 
sáhnout a zda věc s sebou vůbec mají. Nejlepší je, když spolu s nimi vytvoříte hromádku věcí a dítě si ji už jen                       
naskládá do bedny/kufru. Pravda, že balení tak trvá déle, ale znalost vlastního zavazadla a vybavení je k                 
nezaplacení. 

3. Všechny věci pokud možno označte jednotnou značkou, do víka bedny/kufru přilepte seznam věcí. Nejčastěji se               
dětem ztrácí nádobí, deníčky, po vyprání pak ponožky a spodní prádlo. Tyto položky jistojistě stojí za to označit                  
alespoň iniciály, lépe pak přezdívkou dítěte. A to i v případě těch starších. 

4. Děti vybavte dostatečným množstvím teplého oblečení pro případ deštivého počasí. Raději více, než méně – auto to                 
uveze. Doporučujeme třísezónní nebo zimní spací pytel. V noci už bývá chladno. 

5. Dejte si záležet, aby děti měly na tábor sbalené všechno, co jsme uvedli do seznamu. Přece jen je s námi posíláte                     
na tři týdny do lesa a chcete, aby o ně bylo co nejlépe postaráno a nic jim nescházelo. Na místě se chybějící výbava                       
řeší velmi obtížně. Pokud byste chtěli něco ze seznamu záměrně vynechat, je lepší se telefonicky poradit s                 
vedoucím. 

6. Nedávejte prosím dětem s sebou cennosti a drahé vybavení, u kterého Vám bude líto, když jej děti poškodí nebo                   
ztratí. Jedeme hrát hry do přírody a ne předvádět na slunnou pláž své exkluzivní oblečení a vybavení. 

Nepřejeme si 
1. Nedávejte dětem mobilní telefony, digitální hry, rádia, přehrávače, fotoaparáty. 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 je                
při návratu zpět. 

2. Jídla i pití u nás mají děti dostatek, zásoby z domova omezte pouze na pondělní cestu. Hlavně pozor na kazící se a                      
rozpouštějící se potraviny (kuřata, řízky, měkké salámy, ale i čokolády, oplatky s polevou, 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. V letošním roce kvůli pandemii koronaviru budeme              

striktně toto nařízení dodržovat a návštěvy na tábořiště nebudeme pouštět. 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, viz výše Telefonní spojení v průběhu tábora. 

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 (viz oddílový web) může vedení tábora rozhodnout o vyloučení dítěte z                 
tábora, a to bez nároku na vrácení účastnického poplatku, přičemž cestu dítěte domů zajistí rodiče. 

4. Dovolujeme si dále upozornit, že náš letní tábor se koná v přírodě, v lese, blízko rybníka. Účastí dítěte na táboře                    
rodič bere na vědomí možná rizika, které pobyt v přírodě přináší, např. výskyt klíšťat, zvýšené riziko úrazu apod. 



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/klobouk, roušku, doklady odevzdávané na srazu (viz výše). 

Do bedny/kufru 
Karimatka, spacák (dost teplý, třeba zimní), deka (např. stará vojenská) 
Spací úbor + ponožky na spaní (ideálně tepláková souprava, NE klasické pyžamo či noční košili) 
Turistický batoh 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) 
Táborový kroj na nástupy (hnědé kraťasy nad kolena a vojenskou zelenou košili) 
Bundu a teplou čepici (bude se hodit při večerních procházkách či hlídkách) 
Teplý svetr nebo fleecovou mikinu 
Tričko s krátkým rukávem 
Tričko s dlouhým rukávem 
Dlouhé kalhoty nebo maskáče 
Kraťasy 
Podvlíkačky nebo termoprádlo 
Jeden pár oblečení (nebo montérky), kterého nebude škoda, když se zničí od smůly či barev 
Ponožky (klidně na každý den jedny) 
Spodní prádlo 
Ručník 
Plavky 
Opalovací krém a repelent proti hmyzu 
Ešus, lžíce, hrníček (ideálně plecháč, ne plastový, vše pečlivě označit jménem) 
Utěrka na nádobí 
Kartáček + pasta na zuby 
Hřeben, prací prášek, šampon, mýdlo (sprchový gel) 
Kleštičky na nehty, zrcátko, pinzetu, dámské hygienické potřeby 
Pytel na špinavé prádlo 
Propisovačku (radši víc), tužku, gumu, pastelky 
Dopisní papíry + obálky s nadepsanými adresami a nalepenými poštovními známkami 
Kapesní zavírací nůž 
Reflexní pásku/přívěšek 
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, často se hodí) 
Mapu okolí tábora (KČT – Česká Kanada a Slavonicko č. 78) a buzolu (kdo má) 
Svítilnu + náhradní baterie, nejlépe čelovku (na tábořišti je možno nabíjet akumulátory typu NiMH velikosti AA, AAA) 
Hudební nástroj (kdo má a trošku umí), oddílový zpěvníček (např. z minulých táborů) 
Občanský průkaz a jiné doklady (kdo má) 
Polštářek a oblíbený plyšák (komu zbylo volné místo) 
 
Tričko s krátkým rukávem hnědé, příp. béžové barvy na výrobu táborového kostýmu 
Rouška (alespoň 2–3 ks pro případ potřeby) 
 

 
Počty věcí dle uvážení. Každou neděli je sanitární den, kdy si všichni pereme. 


