
 
Tábor 2020 

Vážení rodičové, kamarádi a Vlčata, 
tábor 2020 se aktivně připravuje. Můžete se těšit na hry, etapy, 
stany, oheň, nejlepší kuchyni a společně prožité prázdniny na 

našem tábořišti v Lomech u Kunžaku. Motivaci letošního 
programu si zatím necháme jen pro sebe, aby to bylo pro vás a 
děti překvapením. Proto Vám zasíláme zevrubné informace, 

které jsou důležité a propozice ohledně programu, témata a pod. 
Vám zašleme později. 



 
Termín tábora: 

4.-25. 7. 2020 
Termín školkového tábora: 
   18.-25. 7. 2020 
 
Letošní léto se uskuteční paralelně dva tábory. Klasický třítýdenní tábor a v posledním 
týdnu tábor pro školku. Co se týče zařazení účastníků do těchto táborů, chceme školkový 
tábor nechat jen pro děti, které navštěvují schůzky u Káti a Vendy. Proto, pokud si nejste 
jistí ohledně zařazení Vašich dětí, obracejte se na Káťu. 

 
Lokace: 
 Tábořiště 176. PTO Vlčata a SVČ Lužánky Lomy u kunžaku 
 

Tábořiště jistě všichni znáte. Máme krásnou plně funkční kuchyň, vrt se spoustou 
zdravé vody, umývárnu se sprchou a vzdušné lesní latríny (suchý záchod v lese). děti 
spí po dvou ve stanech s podsadou. V červnu Vám (rodičům) určitě nabídneme možnost 
zúčastnit se stavění tábora. Uvidíte vše na vlastní oči, užijete si táborovou náladu a 
trochu nám pomůžete. 

  

Cena: 

 3 týdenní tábor:  4400,- Kč   
 Tábor pro školku:  2000,- Kč

 
Přihlašování a platby:    Heslo: vlcata2020 
 
https://lidicka.luzanky.cz/Pobytove-tabory/61797/TABOR-VLCATA 
https://lidicka.luzanky.cz/Pobytove-tabory/62333/Letni-pobytova-tabor-VLCACKA-SKOLKA-2020  

https://lidicka.luzanky.cz/Pobytove-tabory/61797/TABOR-VLCATA
https://lidicka.luzanky.cz/Pobytove-tabory/62333/Letni-pobytova-tabor-VLCACKA-SKOLKA-2020


Strava: 
Pro děti bude zajištěno Jídlo pětkrát denně: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. 
Vaří zkušené týmy kuchařek, které jsou schopny zohlednit i specifické nároky na stravu. 
jen to musí vědět dostatečně dopředu. 

 
Vybavení: 
Děti potřebují oblečení hlavně na ven a to do každého počasí. Od teplých slunečných 
dnů, po bouřky a déšť. Nejlepší bude, když své ratolesti všechny věci podepíšete. Myslete 
na správnou turistickou obuv kvůli puťáku a delším výletům. Každý potřebuje svoji 
misku a příbor na jídlo, včetně hrnku na pití a jednu utěrku do společného vlastnictví 
(ta se Vám už nevrátí). Spíme ve spacácích na molitanových matracích (je vhodné 
natahovací froté povlečení nebo deka) a na puťák je třeba mít i karimatku. Kvůli 
dispozicím stanu je třeba mít věci zabaleny v batohu (se kterým půjde dítě na puťák) a 
klasických, zeleninových přepravkách (štosovatelných). Kufry nechte doma. Určitě se 
hodí i malý batůžek na výlety. Děti můžete vybavit zavíracím nožem. Přísně zakazujeme 
a zabavujeme vystřelovací nože a další podobné zbraně. Mobily jsou zbytečné. Vybíjí se, 
ale už nenabijí. Do stanu se hodí i závěsný organizér na hygienu a další drobnosti. 
nezapomeňte na pořádnou funkční baterku včetně náhradních baterií, škrabku na 
brambory, deštník, láhev na pití a oblíbenou hračku :-)  
 
Co se týče hygieny, u nás na tábořišti nechceme používat neekologické přípravky. Proto 
děti můžete vybavit eko šampóny a sprcháči nebo to nechat na nás a my vše zajistíme. 
nezapomeňte na kartáček s pastou a na každý týden jeden ručník (větší). Velmi se hodí 
i repelenty a opalovací krém (také v eko verzi). 
 
Moc dobře víme, že každé naše vlče je jedinečný tvor. Jsme pro každého z nich schopni 
zajistit speciální potřeby, jsou-li třeba, a to nejen zdravotní. Potřebujeme, ale zavčas 
vědět o co jde. Tak nám dejte vědět.    



Na srazu po Vás budeme chtít i dokumentaci. Myslete na ní dopředu, ať se na místě pak 
nezdržujeme.  

- Zdravotní posudek lékaře o způsobilosti dítěte zúčastnit se tábora (platnost 
dokumentu je dva roky) 

- fotokopie očkovacího průkazu 
- kopie kartičky pojišťovny (pokud došlo v posledním roce ke změně) 
- List účastníka (obdržíte po přihlášení přes lužánky mailem) 
- v případě léků a jiných zdravotních potíží, jejich podrobný popis. Léky by měly 

být podepsané a jejich dávkování podrobně popsáno na listu účastníka.  
 

 

Podmínky účasti: 
- členství ve 176. PTO Vlčata Brno 
- bezproblémové absolvování nejméně tří vícedenních akcí (u školky aspoň dvou) 
- zdravotní způsobilost  
- včasné přihlášení a zaplacení (do konce dubna) 
- Kapacita tábořiště je omezena. Tak neotálejte. 

 
Kontakty:  

Mates:  +420 728 369 913, mates.mobil@gmail.com hlavní vedoucí 
Káťa:   +420 602 883 121, katka@luzanky.cz  děti 
Žokej:  +420 602 476 796, zokej@luzanky.cz  ekonomika 
Adam:  +420 602 352 924, a.vyklicky@gmail.com  zbytek 

 
Adresa: 
  LPT Vlčata Brno 
  táborník Petr lidmila 
  Člunek 
  Poste Restante 
  378 61 Člunek 
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