
Vážení rodiče, 
 
máme tu rok 2023 a i pro letošní rok Vám spolek BRUTT nabízí prázdninové táborové využití 
pro Vaše děti. Jako každoročně se tábor koná v lesích přírodního parku Česká Kanada na 
Jindřichohradecku. 
 
Kromě nových i starších instruktorů, které jsme nabrali z řad odrostlých dětí, se na Vaše dítka 
těší osvědčená partička vedoucích. Za kuchaře bude Luboš Kracík, kterému budou 
sekundovat další ostřílení kuchaři-táborníci. Program bude mít letos na starosti Honza 
Truhlář Heran. O bebíčka se postarají zdravotnice Kačka a Martina. Hlavním vedoucím bude 
Dan Petrtýl. Tudíž, jako vždy, budeme připraveni. 
 
A jaké do jakého dobrodružství se postíme letos? 
 
Když se svět vychýlil z harmonie s vesmírem, snažili jsme se hledat řešení, které by nám 
usnadnilo existenci a vneslo tak rovnováhu zpět do našich životů. Alespoň tak si mnozí 
idealizovali budoucnost naší civilizace, doprovázenou všemi možnými technologickými 
vymoženostmi. Čas běžel, zábava se stávala hravější, věci, o kterých se nám kdysi mohlo jen 
zdát, byly najednou možné, ba i lepší než si kdekdo dokázal představit. Rychlost průmyslu a 
techniky dávno předstihla rychlost lidských bytostí a my teď můžeme jen se zvědavostí 
pozorovat, kam až nás tato cesta zavede. 
 
Vydejte se s námi do vzdálené budoucnosti, kde svět jaký dnes známe již neexistuje a kde 
Vám už žádná technika nepomůže. Do budoucnosti, která Vám ukáže jednu z hrozeb tohoto 
nezastavitelného dění. Do budoucnosti, ve které se dobrý úmysl změnil ve zlo a díky mozkům 
šikovných Hackříků se povedlo odstřihnout většinu populace od reálného světa. 
 
Pouze pár vyvolených se této zkáze vyhnulo, pár vyvolených, kteří neměli valnou část svého 
času v ruce smartphone. Teď je osud všeho živého na této planetě právě v jejich a ve Vašich 
rukou. Pomozte nám odhalit tajemství nejsilnější internetové kletby všech dob a vraťte 
společně s námi lidem svobodu, kterou jim kletba vzala. 
 
Termín a místo konání: 
 
Od 5. do 19. srpna 2023 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. 
 
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: 5.900,-  
  



Přihlašování: 
 
Kdo se plánuje zúčastnit tábora, vyplňte prosím elektronický dotazník na táborovém webu: 
www.brutt.cz. 
 
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. 
 
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. 
 
Rozhodnete-li se s námi Vaše robátko vyslat, prosím vyplňte dotazník na webových 
stránkách 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 března ke stažení na adrese: www.brutt.cz. Nejpozdější termín 
pro zaplacení a odeslání scan/fotky vyplněné podepsané přihlášky je do 30.4.2023. 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: +420720233103. 
 
Placení tábora: 
 
Prosíme o zaplacení tábora složenkou nebo převodem na účet 196272912/0300. Jako 
variabilní symbol Vaší platby prosím uveďte rodné číslo Vašeho dítěte. Specifický symbol 
nechte bez vyplnění. 
 
Účet je veden na: 
BRUTT dětská organizace 
Nad Ohradou 15/2637 
130 00 Praha 3 
číslo účtu: 196272912/0300  
  



Nutné vybavení: 
 

- kartičku pojištěnce, očkovací průkaz (možno fotokopie), bezinfekčnost a posudek o 
zdravotní způsobilost dítěte 

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

- ešus, příbor, hrneček 
- baterka + náhradní baterie (nepočítaně...) 
- holínky (patřičné velikosti!) a pláštěnka (vydrží přece jen 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) 
 
Doprava:  
 
Bude zajištěna vlastním autobusem, o podrobnostech budete včas informováni (viz 
www.brutt.cz a facebook). 
 
Při odjezdu budeme vybírat kopii kartičky pojištěnce, očkovací průkaz, posudek o zdravotní 
způsobilosti a bezinfekčnost. 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. +420720233103 nebo na 
email: brutt.tabor@gmail.com. 
 
Na vaše děti se už všichni těšíme a slibujeme, že nudit se s námi rozhodně nebudou. 
 
Za dětskou organizaci BRUTT s pozdravem, Dan Petrtýl & Honza Heran  
 
P.S. POZOR, POZOR!!!! VEŠKERÉ INFORMACE A BEZINFEKČNOSTI NAJDETE NA NAŠICH 
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.BRUTT.CZ. 
P.P.S. Doufám, že také příležitostně sledujete náš Facebook 


