
176. PTO Vlčata µ SVČ Lužánky 

 

 
63.letní pionýrský tábor 

  



 
 

 

 
 
 
 

 

Vítejte v období pozdního středověku. Byzantská říše stále odolává 
nespočtu nepřátel, Evropané dosud neobjevili Ameriku, ve Francii zuří 

stoletá válka 
 a v Praze byl dostaven Karlův most. Po Pisánském koncilu, který 
měl vyřešit dvojpapežství, jsou papeži hned tři. Církev se opájí světskou 
mocí, kritika je označena za kacířství a odpustky se prodávají čile dál. 
Možná to je právě dnes, kdy Gutenberga napadla myšlenka knihtisku. 
Bitevní pole ovládají vznešení rytíři zakuti do železa, ale do módy se 

dostává střelný prach a stejně jakou soudek s prachem v Čechách doutná 
revoluční hnutí, které brzy naruší světský pořádek. 

 
Povstaň, povstaň, Veliké Město pražské, 

 povstaň všeckna říše věrná této země České, 
 rytieřské pohlavie i všeckny moci zemské. 

 
Bratři a sestry, pozvedněte cepy a hole, poberte co unesete a vydejte se 
do jižních Čech. Společně vybudujeme Tábor, jež se bude řídit Božím 
zákonem. Odložíme stranou vzájemné sváry a budeme spolu statečně 

bránit Čechy před papeženci. 
 

Veritas omnia vincit. 



Termín tábora: 
3.-17.7.2021 

 
Termín školkového tábora: 
   10.-17.7.2021 

 
 

Tábořiště 176. PTO Vlčata  
Lomy u Kunžaku 

 

  



Přihlašování a platba na 
stránkách pořadatele  
 
SVČ Lužánky         
 
 
Pro generaci DA, Koblihy a Žárovky: 
Klikni ZDE 
(postupujte dle instrukcí) 
  
Pro Školku: 
Klikni ZDE 

 
Heslo: taborbude2021 

  

https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/63571/TABOR-VLCATA-2021
mailto:https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/63572/TABOR-VLCACKA-SKOLKA-2021


Strava: 
 
Strava pro všechny kališníky bude 

zajištěná v hojné míře. Sem tam kanec, 

sem tam medovina. O plná břicha všech se 

postarají zkušené hostinské v místní 

krčmě "U vlčáka" a to celkem pětkrát 

denně.  

 
Vybavení: 
 

 Oblečení do všech druhů počasí 
 Oblečení, nechť je podepsané 
 Odpovídající obuv (pevná, volnější, 

sandály, do deště) 
 Miska, příbor, hrnek 
 2 ručníky, hygiena 
 Spacák, deka či prostěradlo, 

karimatka 
 Sbaleno v batohu a přepravkách 
 Malý batůžek na výlety 
 Zavírací nůž, škrabka na brambory 
 Baterka, čelovka s náhradními 

bateriemi 
 Deštník a láhev na pití 

 
Dle zvyků husitů je nutné, aby každý 
odevzdal do společného užívání vlastní 
cennosti – toho času jedna utěrka a jedno 
balení sladkostí (bonbóny či sušenky). 
 



Co se týče hygieny, u nás na tábořišti 

nepoužíváme 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.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinné glejty na srazu 

 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 s přihlédnutím 
k situaci posledního roku 
 zdravotní způsobilost  
 včasné přihlášení a zaplacení  

 
Kontakty:  
 

Jirka  +420 775 253 423, 
haban.ji@seznam.cz  hlavní vedoucí 

Willy  +420 775 253 423, 
william@vlcata.cz    zdravotník 

Káťa:   +420 602 883 121, 
katka@luzanky.cz  děti, školka 

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

Adam:  +420 602 352 924, 
adam@vlcata.cz   zbytek 
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Posel: 
  LPT Vlčata Brno 
  kališník Petr Lidmila 
  Člunek 
  Poste Restante 
  378 61 Člunek 


