
 

1 

 

Propozice na letní dětský tábor BRNĚNKA 2022 

Rozkoš u Jevišovic 

Datum, místo a čas odjezdu: 

Sraz účastníků je v 8:45 hod., parkoviště - U Penzionu, nájezd z ulice Osová (naproti Lidlu) 

Před nástupem do autobusu prosím odevzdejte vedoucím: 

- posudek od lékaře (originál) 
- podepsané souhlasy zákonných zástupců (podání léků, převoz, klíšťata aj.) 
- bezinfekčnost (datum dne odjezdu, tedy sobota 30.07.2022) 
- podepsaný výslovný souhlas GDPR 
- kartička zdravotní pojišťovny – originál!!! (bude vrácena dítěti před odjezdem zpět domů) 
- léky, pokud nějaké dítě užívá. Odevzdejte zdravotníkovi dostatečnou zásobu (podepsanou) 
  na celý pobyt! 
- pokud vaše dítě trpí nevolností při jízdě autobusem, podejte mu doporučenou dávku  
(dle příbalové informace) Kinedrylu hodinu před odjezdem! 
 

Co na sebe a do kufru: 

- dostatek spodního prádla, včetně ponožek!!! 

- pevná obuv na výlety, sportovní obuv, pantofle nebo sandále vhodné do sprchy  

- osuška, ručník, hygiena  

- plavky 

- tepláky / šusťáky, kraťase, mikiny, dostatek triček….  

- šusťáková / nepromokavá bunda 

- pyžamo 

- trojcípý šátek 

- pokud máte staré bílé plátěné prostěradlo, jistě ho využijeme 

 

Věci nezbytně nutné, bez kterých se neobejdeme: 

- kvalitní spacák 
- menší polštářek 
- karimatka (stačí obyčejná – děti využijí na sednutí na louce, nebude určena ke spaní) 
- ešus, hrníček (kovový nebo plastový), příbor, láhev na pití (na výlety), která neteče! 
(ešus a hrníček musí být označen výrazně jménem dítěte nesmazatelnou fixou, či jinak!) 
- baterka, náhradní baterie, popř. čelovka 
- pláštěnka!!!  
- gumáky 
- pokrývka hlavy – kšiltovka / klobouček 
- repelent proti komárům a klíšťatům - min. 2x  
- opalovací krém!!  
- Difusil či jiný šampon proti vším!! 
- elastické obinadlo šířka min. 10cm 
- toaletní papír (min. 2x) 
- baťůžek na výlety 
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- pytel na špinavé prádlo (nejlépe textilní) 
- psací potřeby 
- uzlovačka (cca 1,5m) – povinná!!! 
- koresponďáky – ať vám mohou děti psát 
 
Doporučujeme dětem jejich úplný seznam věcí vytisknout a vložit do zavazadla. Děkujeme! 
 
Co si raději vůbec nebrat: 
 
Cenné věci jako jsou přívěšky a náramky z cenných kovů, drahé hodinky, hudební přehrávače, DVD  

a jiná elektronika.  

 

Velmi doporučujeme nedávat dětem s sebou mobilní telefony! Opravdu zvažte, zda je nutné, aby je 

děti měly… Děti mobilní telefon na táboře k ničemu nepotřebují a neustálé spojení s rodiči či 

příbuznými (mimo dopisů a pohledů) nadělá vždy daleko více škody než užitku. Za případnou ztrátu 

jakýchkoliv cenných věcí neručíme.  

Navíc v táboře není elektrická energie a tak je nabíjení elektroniky nemožné.  

WIFI v táboře také není. ☺ 

Pokud už se rozhodnete, že svému dítěti mobilní telefon s sebou dáte, úpěnlivě žádáme všechny rodiče, 

aby pokud možno během tábora nekomunikovali s dětmi (zvláště s těmi menšími) přes mobilní telefon 

a to ani přes sms. Přesto, že si myslíte, že tím děti potěšíte, opak je bohužel pravdou. Po takovém 

telefonu to vždy zcela zbytečně končí steskem a „slzavým údolím“.  Naopak o to více dětem pište dopisy 

i pohledy. Ty je potěší mnohem více. Ale i zde zbytečně nevyvolávejte v dětech „stýskavé“ emoce tím, 

jak jste doma bez nich strašně smutní, jak se vám hrozně stýská a jak to bez nich nedokážete vydržet.   

Nemusíte se ničeho bát. Pokud by se něco opravdu dělo, ozveme se Vám sami.  

 

Co si dále také nebrat: 

Ostré nože (zavírací nožíky jsou povoleny), luxusní značkové oblečení, zbytečně vysoký obnos peněz 

(podle našich zkušeností stačí 300 Kč), zábavní pyrotechniku, jakékoliv jiné zbraně (kuličkové, 

airsoftové pistole a podobně). 

 

Velmi důležité:  

Žádáme rodiče, aby 2 dny před odjezdem zkontrolovali dětem vlasy, zdali nejsou přítomné vši, nebo 

hnidy!!! Pokud ano, proveďte důkladné odvšivení (2x) a při odjezdu tuto skutečnost při přebírání dítěte 

vedoucím sdělte! Současně žádáme všechny rodiče, aby své dítě vybavili Difusilem nebo jiným účinným 

prostředkem proti vším. Pokud ho dítě nepoužije, doveze jej zpět. Dále doporučujeme vybavit dítě 

opravdu účinným repelentem, který kromě komárů a jiného hmyzu odpuzuje i klíšťata. Značka je na 

vás, ale nejvíc se nám osvědčil Predator forte.  

 

Jídlo na cestu: 

První jídlo děti dostanou až jako odpolední svačinu. Takže oběd s sebou. Tady bychom rádi požádali 

rodiče o umírněnost, nechceme nacházet ještě tři dny po příjezdu zkažené řízky, rohlíky, salámy apod. 
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v batůžkách. Děti s námi hlady netrpí, ba naopak ☺ Pokud máte zvýšenou potřebu smažení řízků a 

pečení buchet, klidně nasmažte pro vedoucí. ☺ ☺ ☺ 

 

Poštovní adresa: 

LT Rozkoš - DT Brněnka 
Jméno a příjmení dítěte 
Jevišovice 
671 53 Jevišovice 

Návrat k maminkám a tatínkům: 

Zpět se vrátíme 13.8.2022, předpokládaný čas v 15:00 hod., a to opět na parkoviště na Mikuláškovo 

nám. v Brně-Starém Lískovci. 

 

Kontakty: 

Hlavní vedoucí tábora  

Mgr. Vladan Krásný, tel: 724 740 096 

 
Zdravotnice  
Gabriela Rudolfová, tel: 732 808 438 
 
Pomocný zdravotník 
Martin Coufal, tel: 606 061 150 
 

Kuchyně 

Milan Krásný, tel: 730 811 689 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

            

Celý tým 

Dětský tábor Brněnka. z.s. 

     

  


