Vážení rodiče,
máme tu únor 2020 a i pro letošní rok Vám spolek BRUTT nabízí prázdninové táborové vyžití
pro Vaše děti. Jako každoročně se tábor koná v lesích Přírodního parku Česká Kanada na
Jindřichohradecku.
Krom nových i starších instruktorů, které jsme nabrali z řad odrostlých dětí, se na vaše dítka těší
osvědčená partička vedoucích. Za kuchařku bude Manka Monsportová, které budou sekundovat
další ostřílení kuchaři-táborníci. Program bude mít v rukou po loňské premiéře Ondra „Ojan“
Zvánovec s pomocí bývalých programových vedoucích. O bebíčka se postarají naše zdravotnice
Kačka a Babu. A hlavní vedoucí bude Honza Nešpor. Tudíž, jako vždy, budeme připraveni.
Společně se vydáme do předaleké galaxie, kde zuří hvězdné vojny, takže si připravte blastery a
světelné meče.
A jak to vidí programový vedoucí?
Objed-wane, pomoc nám, potřebujeme Tě!
Imperátor a jeho šitští lordové Lord Vědro, Drát Moula a Kajlo Hlen nám jdou po krku.
Dozvěděli se totiž, že máme ....chřppp...., ale přesto nepředstavitelně..... bzzz.... schopné
....ghuuu.... galaxie. Díky těmto ....zzszzz.... se nám jí možná podaří ....zzzz.... a oni to
moc dobře vědí.
Naše rebélie je sice malá, ale šikovná. Přesto ale potřebuje další statečné bojovníky a
bojovnice jako jsi ty a další se schopnostmi těch z řádu Jedlíků.
Ale počkej, něco mi ruší signál, určitě jsou to ....chřppppp.... vojska ....bzsss....
Pomoc nám, jsi naše poslední naděje!
Kdo posílá tuhle zprávu? A kdo je tajemný Objed-wan? Jak zastavit zlotřilého
Imperátora? A co vlastně chystá?
Vydejte se s námi na výpravu do dávných časů do předaleké galaxii a možná společně
nalezneme odpovědi!

Termín a místo konání
Od 8. do 22. srpna 2020 v Dobré Vodě u Nové Bystřice
Tábor je situován na mýtině uprostřed lesa. Není zde zavedena elektřina, ani plyn a voda
je čerpána z lesní studánky, která je pod dohledem hygienické stanice.
Každý rok se na táboře obnovuje vybavení. Velká zastřešená jídelna a srub nám poskytují
azyl v případě nepřízně počasí. Dále je k dispozici vojenský stan, ve kterém je umístěna sprcha.
Tato sprcha je napojena na kotel, a tak je možnost spáchat hygienu celého těla v teplé vodě.
V táboře je také stále minimálně jedno vozidlo zajišťující zásobování, případně umožňuje odvézt
dítě k lékaři.
Kapacita: 44 dětí (7-15 let) (podmínkou je absolvování první třídy základní školy bez výjimky,
resp. před dovršením šestnáctého roku věku)
Stravování: 5x denně + pitný režim
Ubytování: stany s podsadou pro 2 osoby. Spí se na dřevěné posteli s matrací, ALE je nutné mít
svou karimatku, a spacák!!!!!
Cena: 5.000,Přihlašování:
Pro velký zájem jsme se i letošní rok rozhodli pojmout dle hesla
„KDO DŘÍV PŘIJDE, TEN DŘÍV MELE“.
Z pochopitelných důvodů mají dřívější účastníci našeho tábora přednost před nově příchozími,
přesto Vás prosíme o rychlou reakci, abychom mohli dát šanci i novým zájemcům.
Kdo se plánuje zúčastnit tábora, vyplňte prosím elektronický dotazník na tomto odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4pk6GAyYnIFhKmojuHIibc0Os6rEQ
pZpOL2suNXiI5dLC6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Pokud do jednoho týdne od zahájení přihlašování na tábor nevyplníte dotazník,
nabídneme volná místa novým zájemcům. Zároveň tímto prosíme „nové zájemce“ o
trpělivost, co nejdříve vyplňte dotazník a my Vám po uplynutí týdenní lhůty dáme vědět,
jestli pro vaše dítko máme místo.

!!!! Začátek přihlašování bude v sobotu 02. 02. 2020 !!!!
Rozhodnete-li se s námi Vaše robě vyslat, prosím vyplňte výše uvedený dotazník a my Vám
v řádu několika dní zašleme na email přihlášku, kterou prosím vyplňte, podepište a její scan nebo
fotku zašlete na email brutt.tabor@gmail.com
Další dokumenty budou od 02. 02. 2020 ke stažení na adrese: www.brutt.cz.
Nejpozdější termín pro zaplacení a odeslání scan/fotky vyplněné podepsané přihlášky je
do 30.4.2020. Je nutné, aby byla přihláška vlastnoručně podepsána zákonným zástupcem
dítěte, jinak nebude akceptována!!!
Pokud nemáte možnost poslat nám podepsanou přihlášku emailem, kontaktujte nás na telefonu:
601 393 411 mezi 16-18 hodinou a po 20:00 (Vojta Hejma) a přihlášku nám zašlete poštou na
adresu:
BRUTT dětská organizace
Nad Ohradou 15/2637
130 00 Praha 3
Doprava:
Bude zajištěna vlastním autobusem, o podrobnostech budete včas informováni (viz www.brutt.cz
a facebook).
Způsob platby:
složenkou na účet nebo bankovním převodem
Účet je veden na:
BRUTT dětská organizace
Nad Ohradou 15/2637
130 00 Praha 3
číslo účtu: 196272912/0300
jako variabilní symbol Vaší platby prosím uveďte rodné číslo Vašeho dítěte, jako specifický
symbol neuvádějte nic
Nutné vybavení:

-

zdravotní a očkovací průkaz (možno fotokopie)

-

spacák, karimatka (karimatka je nutná v každém případě, protože táboříme s dětmi i
mimo tábor!!!)

-

ešus, příbor, hrneček

-

baterka+náhradní baterie (nepočítaně…)

-

holínky (patřičné velikost!) a pláštěnka (vydrží přecejen déle než nepromokavá bunda)

-

pevná obuv (ve které se dá běhat po lese bez rizika, že si dítě propíchne podrážku
klacíkem a takovou, ve které si dítě nevymkne kotník - rozhodně nedoporučujeme a
nevítáme boty typu Converse…naopak vítáme pohorky nebo kotníčkové botky)

-

léky (pokud dítě musí nějaké pravidelně užívat)

Další důležité informace:
Zároveň Vás prosíme, abyste nedávali dětem s sebou na tábor telefony, powerbanky a
podobnou elektroniku. Budeme v lese a hlasitá elektronika zbytečně kazí táborovou
atmosféru nehledě na to, že dětem, které nemají možnost telefonovat s rodiči, se o to více
stýská. Za případné poškození nebo zničení takové elektroniky nepřebíráme
odpovědnost. V případě nutnosti na táboře máme k dispozici telefon a jakýkoliv problém,
ať už je to stýskání nebo nějaká jiná bolístka, může Vaše dítě řešit s vedoucím a potažmo
Vámi bez dohledu ostatních dětí. Ve všední dny vyvážíme a dovážíme poštu, proto se
nemusíte bát, že byste nebyli s Vaší ratolestí v kontaktu. Při této příležitosti nám dovolte
ještě zdůraznit, abyste neposílali Vašim dětem na tábor balíky se sladkostmi a jinými
pochutinami. Les je plný vos, mravenců, myší a dalších zvířátek, která si na dobrotách
také ráda smlsnou, a v tom nejhorším případě rovnou ve stanu Vašeho dítěte. Pokud tedy
nechcete, aby je zrovna Vaše dítě mělo ve stanu, zvažte prosím odeslání takového balíku.
Přísun cukru v rozumné míře obstaráme dětem formou svačin nebo občasného stánku
s cukrovinkami za táborové zlaťáky. Děkujeme za pochopení.
Při odjezdu budeme vybírat zdravotní a očkovací průkazy (možno jen fotokopie) a potvrzení o
bezinfekčnosti. Zároveň si náš zdravotník od vás vybere léky, které Vaše děti musí pravidelně
užívat. U autobusu také proběhne kontrola zdravotního stavu dětí a kontrola jejich hlaviček, jestli
nemají vši. Děti, které neprojdou tímto „filtrem“, nebudou na tábor přijaty!
V případě dotazů nebo nejasností se na nás můžete obrátit na tel. 601 393 411 mezi 16-18
hodinou a po 20:00 (Vojta Hejma) nebo na email: brutt.tabor@gmail.com

nebo 736 621 612 (Jan Nešpor) či email: jan.nespor.cz@gmail.com
Na vaše děti se už všichni těšíme a slibujeme, že nudit se s námi rozhodně nebudouJ.
Za dětskou organizaci BRUTT s pozdravem,
Honza Nešpor
P.S. POZOR, POZOR!!!! VEŠKERÉ INFORMACE A BEZINFEKČNOSTI NAJDETE NA
NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.BRUTT.CZ (do 2. února proběhne aktualizace)
P.P.S. Doufám, že také příležitostně sledujete náš FacebookJ

