
176. PTO VLČATA 

30. PS MLÁDÍ 

a 

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 

pořádají 61. LPT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŘECKÉ IMPÉRIUM 
2017 



 Nacházíme se v 8.- 4. století před naším 

letopočtem. Řecké impérium ovládá známý svět. Je 

tvořeno městskými státy, které jsou symbolem vědění 

a techniky, centrem filozofie a obchodu, obávanou 

vojenskou a námořní silou.  

Státy se musí vypořádat s hrozbou zvenčí, ale i 

s problémy mezi sebou. Připojte se a znovu objevte 

legendu starověkého Řecka. Společně vybudujeme 

impozantní svět antiky - Řecké impérium!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TERMÍN: 
 
8. - 29. 7. 2017 
22. – 29. 7. 2017 (ŠKOLKA) 
 

sRAZ: 
 
Sobota 8. 7. 2017  
8:30 Lužánky 

NÁVRAT: 
 
Sobota 29. 7. 2017 
17:00  
Lužánky 

CENA: 
 
4000,- kČ 
1500,- Kč (školka) 



ZÁZEMÍ: 
 
Ubytování občanů států bude v příhodných obydlích po 

dvou. Stravu zajišťuje dobová kuchyně se zkušenými 

kuchařkami. Strava pětkrát denně. Stravovací odchylky 

občanů států je třeba oznámit dopředu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY OBČANSTVÍ V MĚSTSKÝCH STÁTECH: 
 

- Členství ve 176. PTO Vlčata 
- Bezproblémové absolvování nejméně tří vícedenních akcí 
- Zdravotní způsobilost 
- Včasné přihlášení a zaplacení (VS obdržíte po přihlášení) 

  



SCHŮZKA RODIČŮ: 
 

Informační schůzka k TÁBORU proběhne na tradičním 

místě, čas bude upřesněn účastníkům v průběhu 

května. Očekáváme účast zejména rodinných 

příslušníků, ale i samotných občanů. Cílem je rozptýlit 

případné obavy a vyjasnit si některé nejasnosti. 

 
PŘIHLÁŠKY: 
 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku 
doručte do konce května osobně, nebo poštou 
na adresu: 
VLČATA, Lužánky - SVČ, Lidická 50, 658 12 
Brno. 
V případě nezájmu o účast nás v tomto termínu 
také informujte. 

 

 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY: 
 
V ceně jsou zahrnuty nějaké náklady na splacení nového  
tábořiště, najatý autobus, strava, veškeré programové výdaje 
(vstupné apod.), pojištění, nezbytné doplnění a opravy 
inventáře a režijní náklady na program. Účastnický poplatek lze 

zaplatit hotově proti příjmovému dokladu nebo převodním 
příkazem na konto SVČ Lužánky. 
Číslo účtu je 2100163623/2010, VS obdržíte po odevzdání 
přihlášky. 
Účastnický poplatek je nutno zaplatit nejpozději na schůzce 
rodičů. V případě, že za Vás tábor uhradí zaměstnavatel ze 
svého fondu, spojte se s Katkou, vystavíme Vám fakturu. Kdo 
potřebuje platbu za tábor rozložit na více splátek, ať se ozve. 

  



VYBAVENÍ OBČANA MĚSTSKÉHO STÁTU: 
 
základní vybavení 
spacák (dostatečně teplý, noci bývají chladné), deka pro velké zmrzlíky, 
polštářek, karimatka (ne alumatka), funkční baterka s náhradními 

baterkami, jídelní náčiní, hrníček na pití, příbory, utěrku (zůstane v 

táborové kuchyni), zavírací nožík, pláštěnka, deštník (na pobíhání po 
tábořišti). 

 
obuv 
pevné turistické boty, tenisky, pro menší děti holínky, sandálky, nebo 

jinou nášlapnou obuv (co jde lehce nasadit, když se jde člověk v noci 
vyčůrat). 

 
oblečení 
spodní oblečení v dostatečném počtu, oblečení na léto i na zimu – klidně 

i teplou čepici a rukavice, dostatek ponožek, plavky a pro neplavce 
rukávky a nafukovací balóny atd. na řádění v rybníku), na každý týden 

maximálně dvě trička a jednu mikinu, jedny dlouhé a jedny krátké 
kalhoty. 

 
hygiena 
jeden ručník na týden, plus osušku k rybníku, hygienické potřeby 

(kartáček, kelímek na zuby, pastu, mýdlo a šampón jen ekologicky 
odbouratelný, nebo bude používat naše nakoupené EKO prostředky), 

prostředky proti slunci (opalovací krém, sluneční brýle, pokrývku hlavy), 
repelent.... 

 
ostatní 
oblíbeného plyšáka, nadepsané dopisní obálky a známky, kapesné dle 

vlastního uvážení. 
Vzhledem k omezené kapacitě zavazadlových prostor je z důvodu lepší 

skladovatelnosti a jednodušší přepravě možné s sebou vzít pouze 2ks 

normovaných zavazadel a 1ks nenormovaného zavazadla. 
Přesné podmínky, zejména pak rozměry normovaných zavazadel a 

souhrnná váha bude upřesněna na informační schůzce. 
Drahé věci nejsou doporučeny, hrozí jejich zničení. Organizátor nenese za 

tyto věci žádnou odpovědnost. Mobilní telefony dětem nedávejte. Stejně 
jim je zabavíme. Máte-li potřebu telefonického kontaktu, vyřešíme vše 

individuálně. Na tábořišti bude vždy funkční mobil. 
Je zajištěný pravidelný poštovní kontakt. 

 
  

KAŽDÝ ÚČASTNÍK BUDE MÍT BÍLÉ TRIČKO, O VELKÝ KUS DELŠÍ NEŽ JE NORMÁLNÍ 

VELIKOST. TZV.: TÓGA. DALŠÍ ZKRÁŠLOVÁNÍ DLE LIBOSTI, ALE DODRŽUJTE DANOU 

HISTORICKOU DOBU. (Helmy, náramky,…) 



CO S SEBOU NA SRAZ: 
 
Na srazu předloží rodiče tyto zdravotní dokumentace: 

 
- zdravotní posudek lékaře, z něhož vyplývá, že se účastník může 

mise zúčastnit (formulář bude na stránkách) 

 
- očkovací průkaz (stačí aktuální fotokopie) – mám ty z loňského 

roku, nové potřebuji jen ty, co u nich došlo k nějakému očkování 
 

- průkaz zdravotní pojišťovny (stačí aktuální fotokopie, a pokud 

nemáme z celoroční činnosti) – také je máme u sebe, potřebujeme 
jen u těch, co pojišťovnu měnili. 

 

- List účastníka (formulář obdržíte po odevzdání závazné přihlášky) 
 

- (případně) fotokopii lékařské zprávy při zdravotní komplikaci dítěte 

 
Bez těchto dokladů nebude účastník na tábor přijat. Na srazu rovněž 

předáte zdravotníkovi léky, které užíváte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOTAZY A PŘIPOMÍNKY: 
 

 Mates +420 728 369 913, mates.mobil@gmail.com (Hlavní vedoucí) 

 Žokej +420 602 476 796, zokej@luzanky.cz (ekonomika)

 Katka +420 602 883 121, katka@luzanky.cz (pláštěnky a jídlo :-) 

 Willy +420 736 491 242, vaverka.vladimir97@gmail.com (zdravotník) 

 Adam +420 602 352 924, a.vyklicky@gmail.com (co vás napadne) 

 Došek +420 775 952 789, baxant86@gmail.com (program) 
 

na schůzkách, oddílových výpravách při srazu či návratu, na Informační schůzce 
 
 

VZOROVÁ ADRESA: 
 
LPT VLČATA Brno 
velitel Petr Lidmila 
Kunžak 
POSTE RESTANTE 
378 62 Kunžak 
 
Pište často!  
Posílejte i balíky a myslete při balení i na kamarády a vedoucí :-)) 
Neposílejte potraviny podléhající zkáze, ani drahé věci. 
 

 


