
�ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE
HORNÍ JELENÍ

2022

Vážení rodi�e, milí studenti,
d�kujeme za váš zájem o �eský hudební tábor mládeže (�HTM) v Horním Jelení a
blahop�ejeme vám k ú�asti v našem programu. Naším p�áním je, abyste se u nás cítili co
nejlépe.
Správní rada �HTM o.p.s. proto vydává následující

POKYNY PRO STUDENTY A RODI�E

Prosíme p�e�t�te si je pozorn�. P�ípadné dotazy rádi odpovíme na adrese: �HTM o.p.s.,
Kolá�ského 390, 533 74 Horní Jelení, tel. 723 130 004, e-mail info@chtm.cz
V termínu 16.7. - 27.7. prosím kontaktujte pro dotazy p�es Messenger
https://www.facebook.com/CeskyHudebniTaborMladeze/ nebo tel. 605295421 (Tereza Myslilová)
Pokyny a formulá�e jsou k dispozici také na Internetu http://www.chtm.cz (zde budou
umíst�ny p�ípadné aktualizace pokyn�)
P�ejeme vám hezké léto a t�šíme se na setkání s vámi v Horním Jelení.

Ing. Josef Kuši�ka
�editel spole�nosti �HTM o.p.s.

DOPRAVA  DO / Z TÁBORA
GPS sou�adnice tábora 50.0523172N, 16.0713917E  
V p�ípad� pot�eby m�že �HTM za poplatek zajistit dopravu autem do / z vlakových nádraží v Chocni
a Borohrádku.
Choce� 70,- K� / osoba, minimáln� 120,- K�
Borohrádek 40,- K� / osoba, minimáln� 60,- K�
Zájemci o jakoukoliv p�epravu musí sd�lit podrobnosti ohledn� p�íjezdu / odjezdu na formulá�i p�ání
nejpozd�ji 15 dní p�ed p�íjezdem.
Jakékoliv zpožd�ní p�íjezdu do tábora sd�lte, prosím, telefonicky hlavnímu vedoucímu (606 458 314).
Pro studenty, kte�í cestují s rodi�i zp�t autobusem, m�žeme zajistit dopravu na autobusovou zastávku
v Horním Jelení k autobusu sm�r Pardubice. �HTM m�že zajistit odvoz na vlaková nádraží.
autobusy – sobota, ned�le                 (pouze linky 610, 609)
Pardubice aut. nádr. �. 9, 4* odj.    8:40   10:10  10:37*  12:40 14:10 14:37* 16:40 17:35
Holice aut. nádr.      9:15   10:48P    -  13:15 14:48P    - 17:15     -
Horní Jelení Miroslavská p�íj.      9:27   11:00  11:29N  13:27 15:00 15:29N 17:27    18:25N
P – p�estup z linky 553 na linku 610 v Holicích N – p�íjezd na nám�stí

Horní Jelení Miroslavská odj. 6:29 8:35N 10:31 12:35N 13:01 14:31 16:35N
Holice aut. nádr. 6:45   - 10:45    - 13:17P 14:45    - 
Pardubice aut. nádr. p�íj. 7:22 9:28 11:22 13:28 13:55 15:22 17:28

Horní Jelení Miroslavská odj. 17:01 18:31 20:46
Holice aut. nádr. 17:17 P 18:45 20:58
Pardubice aut. nádr. p�íj. 17:55 19:22 21:35
P – p�estup z linky 610 na linku 553 v Holicích N – odjezd z nám�stí

P�EPRAVA Z PRAHY

Z d�vodu víkendového nástupu na tábor p�epravu vlakem nebo autobusem z Prahy letos
nezajiš�ujeme. M�žeme zprost�edkovat kontakt pro p�ípadnou spolujízdu.



D�ÍV�JŠÍ P�ÍJEZD
Z d�vodu pln� obsazené kapacity tábora a st�ídání skupin v sobotu 30.7. letos nem�žeme umožnit ani
d�ív�jší ubytování v RZ Tramtáryje p�ed 1. b�hem. Pouze umožníme p�espání ve stanu na louce v
sousedství RZ Tramtáryje za poplatek 90 K� pro omezený po�et max. 5 stan�. D�ív�jší p�íjezd na
tábor umož�ujeme pouze p�ed 2. b�hem v sobotu 6.8. Poplatek za 1 noc s plnou penzí a pedagogickým
dozorem je 700,- K� a platí se p�i p�íjezdu. Datum d�ív�jšího p�íjezdu uve�te na formulá�i p�ání.
Pozd�jší odjezd než v ned�li 14.8. není z kapacitních d�vod� možný.

P�ÍJEZD DO TÁBORA - SOBOTA 30.7.2022
12:00 - 15:00 p�íjezd student�, ubytování,
15:00 - 16:00 úvodní sch�zka oddílu
16:00 - 18:00 p�ezkoušení dovednosti student�
18:00          ve�e�e - 1. sm�na
18:20          ve�e�e - 2. sm�na
19:30 zahajovací recitál XXVI. sezóny
20:45 p�edstavení u�itel� a vedoucích �HTM – oficiální zahájení 1. b�hu
22:00          p�íprava na ve�erku
22:30             ve�erka

P�ÍJEZD DO TÁBORA - NED�LE 7.8.2022
12:00 - 14:00 p�íjezd student�, ubytování
14:00 - 15:00 úvodní sch�zka oddílu
15:00 - 17:00 p�ezkoušení dovednosti student�
17:00 úvodní zkouška / rekrea�ní aktivity / volitený jazz band
18:00          ve�e�e  - 1. sm�na
18:20 ve�e�e – 2. sm�na
19:00 odchod na koncert
19:00 zahajovací harfový recitál 2. b�hu v kostele Nejsv�t�jší Trojice v Horním Jelení
21:00 p�edstavení u�itel� a vedoucích �HTM – oficiální zahájení 2. b�hu
22:00          p�íprava na ve�erku
22:30             ve�erka
Po p�íjezdu do tábora budou studenti ubytováni a bude jim p�edstaven jejich vedoucí. Studenti si
vyzvednou objednané polokošile p�íp. p�j�í další �ásti uniformy a odevzdají podepsaný táborový
slib. Potvrzení o zdravotní zp�sobilosti, zmocn�ní k zastupování u léka�e, potvrzení o
bezinfek�nosti, kartu pojiš�ovny a léky s �ádným ozna�ením jména, dávky a doby užívání
p�ebere zdravotnický personál, který bude mít tyto v�ci v úschov� po celou dobu konání tábora
a bude dohlížet nad užíváním lék�.

KAŽDODENNÍ PROGRAM: (zm�ny vyhrazeny)
7:00 budí�ek
7:30 snídan� 1. sm�na
7:50 snídan� 2. sm�na
8:30 - 11:30 zkouška symfonického dechového orchestru, smy�cového orchestru, zobcové flétny,
klavír, sbor, kytara, akordeony (p�estávka 9:45-10:00) nebo nástrojové sekce
12:00 ob�d 1. sm�na
12:30 ob�d 2. sm�na
12:15 - 13:15 polední klid
13:15 - 14:30 rekrea�ní aktivity, volno
14:45 - 16:45 zkouška symfonického orchestru, smy�cového orchestru, symf. dechového orchestru,
zobcové flétny, klavír, sbor, kytara, harfa, tanec
15:45 – 16:00 odpolední sva�ina
17:00 - 18:00 volitelné aktivity: zp�v, kreslení, sport, turistika, individuální cvi�ení na hud. nástroj,
�eské divadlo, anglická konverzace, základy hry na harfu, základy hry na bicí, klavír, jazz band,
hudební teorie a historie
18:00 ve�e�e 1. sm�na
18:20 ve�e�e 2. sm�na



19:30 ve�erní programy (viz rozvrh)
22:00 - 22:30 p�íprava na ve�erku
22:30 ve�erka

DEN ODJEZDU - SOBOTA 6.8.2022 / NED�LE 14.8.2022
7:45 budí�ek
7:30 snídan� 1. sm�na
7:50 snídan� 2. sm�na
po snídani balení v�cí, vyzvednutí lék�
Pokoje a chatky je t�eba uvolnit do 10:00 podle pokyn� správce RZ. Pro zavazadla student� a
p�evlékání budou vy�len�ny místnosti.
9:00 p�íprava na dopolední koncerty
9:30 – 17:30 záv�re�ná vystoupení (viz program vystoupení)
Rodi�e se mohou v den p�íjezdu a odjezdu stravovat v Horním Jelení (restaurace U Floriána - tel. 603
573 764), p�ípadn� v motelu Hana v Ost�etín�, tel. 466 686 179, bohaté možnosti stravování jsou v
Holicích.
Studenti obdrží poslední den místo ob�da balí�ek na cestu.
V den odjezdu odevzdají vedoucí student�m léky a zdravotní dokumentaci. Po skon�ení záv�re�ných
vystoupení odevzdají studenti desky s notami dirigent�m, poté se p�evléknou a odevzdají vyp�j�ené
�ásti uniformy.
UBYTOVÁNÍ
Studenti budou ubytováni v p�til�žkových pokojích na ubytovnách nebo v bungalovech a ve
�ty�l�žkových chatkách RZ Tramtáryje Horní Jelení. Nezapome�te na vlastní spací pytel, polštá� a
prost�radlo (za p�edpokladu, že nemáte objednané l�žkoviny ve své registraci). V rekrea�ním
za�ízení jsou k dispozici l�žkoviny a ložní prádlo pouze v omezeném množství.

UNIFORMY
Studenti, vedoucí a u�itelé �HTM nosí modré uniformy �HTM / Blue Lake na všechny koncerty a
p�ípadn� další aktivity na základ� rozhodnutí vedení tábora. Všechny ostatní �innosti probíhají
v civilním oble�ení, k n�muž je student povinen nosit jmenovku (viz níže)
Sou�ásti uniformy pro denní nošení:
jmenovka - je nutné ji nosit i v civilu p�ipnutou na levé hrudi (bude p�edána p�i p�íjezdu) nebo na
š��rce na krku, 1. jmenovka zdarma, za vystavení další jmenovky poplatek 20,- K�,
modrá polokošile �HTM / Blue Lake s krátkým rukávem (objednané polokošile je t�eba vyzvednout
p�i p�íjezdu do tábora)
kalhoty, kra�asy, sukn� (prosíme p�ivézt vlastní, jednobarevné - tmav� modrý nebo �erný odstín)
modrá mikina nebo svetr �HTM / Blue Lake (p�i p�j�ování nem�žeme z d�vodu velké poptávky
zajistit požadovanou velikost; kdo d�íve p�ijede, bude mít v�tší výb�r; doporu�ujeme zakoupit mikinu)
tenisky (vlastní)
ponožky bílé ev. modré nebo �erné (vlastní)
Pro vystoupení a fotografování je p�edepsána tato uniforma:
� jmenovka - povinn� p�ipnutá na levé hrudi,
� modrá polokošile �HTM / Blue Lake s krátkým rukávem (horní knoflík m�že z�stat odepnutý,
ostatní zapnuté, u chlapc� musí být polokošile zastr�ená v kalhotách),
� tmav� modré nebo �erné kalhoty (pokud možno ne džíny!!!), tmav� modrá p�íp. �erná sukn�
� tmav� modrý svetr nebo mikina �HTM / Blue Lake (pokud je chladno), jinak možno uvázat
p�es ramena, neuvazovat okolo pasu,
� polobotky nebo mokasíny (ne tenisky!!!),
� tmavé ponožky
V den p�íjezdu do tábora bude možné vyzvednout objednané polokošile �HTM p�íp. zakoupit další
polokošile �HTM (cena 340,- K�) a mikiny �HTM (450,- K�). Studenti mají povinnost vlastnit
alespo� 1 polokošili �HTM. Ostatní �ásti uniformy bude možné zap�j�it za poplatek 50,- K�/kus.
K zap�j�ení budou mikiny a svetry Blue Lake, bundy Blue Lake, vždy po 1 ks do vy�erpání zásob.
Naše zásoby u jednotlivých velikostí jsou omezené. P�i nevrácení p�j�ených uniforem bude vybírán
poplatek za ztrátu!



Praní polokošil umož�ujeme pouze ve výjime�ných p�ípadech - zajiš�ují oddíloví vedoucí. Ostatní
oble�ení (ponožky, spodní prádlo) doporu�ujeme p�ivézt dostate�né množství na celou dobu tábora.

CO JE T�EBA MÍT S SEBOU DO TÁBORA?
Prosíme, všechny osobní v�ci �ádn� ozna�te jménem.
� hudební nástroj (v pouzd�e se
jmenovkou)    jste-li p�ihlášení na 2 nástroje,
p�ivezte s sebou oba, pokud je to možné
� bubeníci: 1 malý buben a pali�ky
� stojan na noty (pro nácvik v sekcích
nebo individuální cvi�ení)
� ladi�ku (pokud vlastníte, zejména p�í�né
flétny)
� n�kolik kolí�k� na prádlo (na noty)
� oby�ejnou tužku na poznámky do not
� náplasti, obvazy, ozna�ené léky
� * vypln�nou a podepsanou
bezinfek�nost
� * podepsaný souhlas rodi�� s
ošet�ením u student� mladších 18 let
� * potvrzení o zdravotní zp�sobilosti
(potvrzené od léka�e – platnost 2 roky, m�žete
použít také na školy v p�írod�, výlety, lyža�ský
výcvik, další tábory atd.)
� * karti�ku zdravotní pojiš�ovny
nebo její kopii
� láhev na vodu – 0,5 litru
� ru�ník, osušku
� toaletní a hygienické pot�eby

� klavíristé, tane�níci a sboristé –
p�ez�vky s bílou podrážkou
� oble�ení - pro horké i chladné po�así
� tmav� modré nebo �erné kalhoty (viz
uniforma)
� spací pytel – pokud máte možnost
� prádlo na spaní
� spodní prádlo
� slune�ní brýle
� pokrývku hlavy
� plášt�nku
� ochranné pouzdro nebo prost�edek pro
d�ev�né nástroje (ochrana p�ed teplotními výkyvy)
� plavky
� opalovací krém
� p�ípravek proti klíš�at�m, repelent
� propisovací tužku, zápisník
� baterku
� skladby pro talent show atd.
� kapesné
� skv�lou náladu

* BEZ T	CHTO DOKUMENT
 NENÍ MOŽNÉ P�IJETÍ DO TÁBORA

!!! Upozorn�ní pro studenty dechových nástroj� (2. b�h)!!!
Pokud umíte hrát na zobcovou flétnu a máte ji doma, p�ivezte ji s sebou.
Studenti souboru zobcových fléten: Máte-li možnost (nap�. zap�j�ení ve vaší ZUŠ), p�ivezte s sebou
altové, tenorové a basové zobcové flétny.

ÚSCHOVA PEN�Z
Jako prevenci proti krádežím nabízíme student�m možnost úschovy kapesného student�. Peníze do
táborové banky mohou rodi�e p�evést na bankovní ú�et 670100-2203562408/6210 u mBank již p�ed
nástupem na tábor. Jako variabilní symbol uve�te registra�ní �íslo studenta a do poznámky jméno a
p�íjmení studenta. Po skon�ení tábora bude p�ípadný z�statek vrácen zp�t na ú�et, ze kterého platba
p�išla. Tato služba je zdarma. Každý student m�že vybrat hotovost proti podpisu 1 x denn� v dob� od
13 do 14 hodin. Z kapesného m�žeme p�ímo ode�ítat úhrady fotografií, suvenýr� �HTM apod. a
z�statek po tábo�e vrátíme zp�t na ú�et. Vklady v hotovosti p�i p�íjezdu do tábora budou omezeny
pouze na nutné p�ípady a zpoplatn�ny �ástkou 20 K�, která bude ode�tena z vkladu.  Za p�ípadné
ztráty pen�z uložených mimo tuto úschovnu �eský hudební tábor mládeže neru�í.

TELEFON
Po náro�ném období, kdy v�tšina z nás trávila spoustu �asu u mobil�, tablet� a po�íta�� p�i online
výuce je �HTM skv�lou p�íležitostí pro mobilní a internetový detox. Student�m umožní více si užít
spole�né muzicírování. Aplikace pro lad�ní nástroj� rádi dají k dispozici asistenti sekcí. Proto
doporu�ujeme, aby se komunikace mezi rodi�i a studenty odehrávala pokud možno formou dopis�,
pohlednic a balí�k�. Pokud budou rodi�e pot�ebovat kontaktovat studenta, náš personál rád p�edá váš
vzkaz. Mobilní telefony, tablety a notebooky student� v tábo�e  NEDOPORU�UJEME. Rodi�e
mohou v p�ípad� nutnosti volat na mobilní telefony 606 458 314 (hlavní vedoucí 29.7. – 14.8.2022),



723 130 004 (Ing. Kuši�ka – �editel tábora) v ostatních nenaléhavých p�ípadech je možné poslat e-mail
na info@chtm.cz.

ADRESA PRO KORESPONDENCI B�HEM TÁBORA
Doru�ení dopisu obvykle zabere 2 - 3 dny, proto pište s dostate�ným p�edstihem.
    RZ Tramtáryje
      jméno studenta - student �HTM

   Ost�etín 256
   534 01  Holice

GPS sou�adnice tábora 50°3'8.314"N, 16°4'16.966"E (sou�adnice rekrea�ního za�ízení Tramtáryje, Horní
Jelení)

NÁVŠT�VY V TÁBO�E
Studenti budou trávit v�tšinu �asu v tábo�e na zkouškách nebo jiných organizovaných �innostech,
návšt�vy v tábo�e jsou možné pouze b�hem ve�erních koncert�. Ú�ast na zkouškách, koncertech a
všech organizovaných �innostech je pro studenty �HTM POVINNÁ!!!

DO�ASNÉ OPUŠT�NÍ TÁBORA
Pokud student musí z vážných d�vod� do�asn� opustit tábor, smí tak u�init pouze v doprovodu rodi�e,
jím zmocn�ného zástupce nebo vedoucího. P�ed odjezdem je nutno uv�domit �editele �HTM nebo
hlavního vedoucího p�íp. jeho zástupce. Do prostoru RZ Tramtáryje nebudou mít rodi�e p�ístup.

REKREA�NÍ AKTIVITY
Je p�ipravena celá �ada sport� a her pro p�íznivé i nep�íznivé po�así (nap�. volejbal, fotbal, basketbal,
frisbee, vybíjená, badminton). V tábo�e se nachází bazén, který prošel v posledních letech
rekonstrukcí. Po ve�erních koncertech následují další zábavné aktivity (táborák, diskotéka / jam
session, hry apod.)

P�EHLÍDKA TALENT	 - TALENT SHOW
Hrajete na n�jaký zajímavý hudební nástroj nebo máte svou oblíbenou skladbu? Hrajete divadlo a
máte svoji oblíbenou scénku nebo monolog? Rádi tan�íte, zpíváte nebo recitujete? Nebo dokonce
umíte n�co zvláštního, co nikdo jiný nedovede? P�edve�te ostatním student�m, co ve vás je, p�i
p�ehlídce talent�.
Na �tvrtek 4.8. od 19:30 a pátek 12.8.2022 od 19:30 je plánovaná Talent Show s klasickým i
neoficiálním programem – sólová vystoupení. Pokud máte zájem vystoupit, je t�eba p�ihlásit skladbu
na info@chtm.cz a zaslat p�ípadný klavírní doprovod na email tábora do 15.7.2022.

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ
V pr�b�hu tábora budou studenti vystupovat alespo� 2 x, a sice v rámci prezentací jednotlivých sekcí,
a záv�re�ného vystoupení. Dále pak mohou vystupovat ve v�tších �i menších souborech spole�n�
s ostatními studenty nebo u�iteli. Pokud máte doma skladby, které byste si rádi zahráli, ale nemáte
s kým, ur�it� je vezm�te s sebou. Nikdy nevíte, koho na tábo�e potkáte.

STRAVOVÁNÍ
je zajišt�no v jídeln� rekrea�ního za�ízení Tramtáryje (snídan�, dopolední ovocná sva�ina, ob�d,
odpolední sva�ina, ve�e�e, druhá ve�e�e). Stravování student� za�íná v den p�íjezdu ve�e�í a kon�í
v den odjezdu balí�kem na cestu. P�ejete-li si zajistit další stravu, uve�te to na formulá�i p�ání.
Uve�te zde také další p�ání ohledn� vegetariánské, veganské, bezlepkové nebo jiné dietní stravy.
Studenti budou mít možnost zakoupit v dob� volna nealkoholické nápoje nebo další ob�erstvení.
Student�m se p�ísn� zakazuje požívat alkoholické nápoje a tabákové výrobky (viz slib studenta na
p�ihlášce).

ÚKLID
Celý tábor je t�eba udržovat v �istot�. Ú�astníci k tomu p�isp�jí každodenním úklidem pokoj�, chat a
podle pot�eby i ostatních �ástí tábora.



HUDBA
Studenti hudebních obor� si p�ivezou vlastní stojan na noty pro nácvik v sekcích a individuální
cvi�ení. Studenti obdrží na první zkoušce desky obsahující p�ipravený hudební repertoár. P�i ukon�ení
tábora budeme požadovat desky i s notami zp�t.

ZÁZNAMY ZE ZÁV�RE�NÉHO KONCERTU A FOTOGRAFIE
V�tšina ve�erních koncert� a záv�re�né koncerty soubor� �HTM budou streamovány na Youtube
kanálu �HTM bit.ly/chtmvideo, kde bude k dispozici záznam t�chto vystoupení. V pr�b�hu tábora
budou také po�ízeny fotografie skupin. Cena asi 30 K�/ks + poštovné a balné 30 K�.

ZDRAVOTNICKÝ  DOHLED
Po celou dobu konání tábora bude na zdraví student� dohlížet zdravotnický personál. Všichni
p�ihlášení jim p�i p�íjezdu odevzdají léky ozna�ené jmenovkou a popisem dávkování, dále karti�ku
zdravotní pojiš�ovny (nebo její kopii), potvrzení o zdravotní zp�sobilosti potvrzený léka�em (platnost
2 roky), podepsaný souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta a prohlášení o bezinfek�nosti s
datem nástupu na tábor. Studenti mladší 18 let musí mít bezinfek�nost podepsanou od rodi��. U
student� vyžadujících zvýšený dohled (alergie, astma, diabetes, LMD-hyperaktivita apod.), uve�te,
prosíme, tyto požadavky ve formulá�i p�ání, který nám zašlete nejpozd�ji do 15.7.2022. Dále nás
kontaktujte, pokud nemáte n�které z povinných o�kování v �R (hexavakcína + p�eo�kování,
spalni�ky, zard�nky, p�íušnice). Studenti bez zdravotního pojišt�ní v �R musí složit vratnou zálohu
pro p�ípad zdravotního ošet�ení na ú�et táborové banky 670100-2203562408/6210 ve výši 2500 CZK
(100 EUR). P�i ne�erpání zdravotního ošet�ení bude záloha v plné výši po skon�ení pobytu vrácena.

D	LEŽITÉ UPOZORN
NÍ
Jakmile ú�astník tábora onemocní nebo bude vykazovat známky jakéhkoliv onemocn�ní,
po�ítejte, prosím, s tím, že si ho budete muset z tábora odvézt. Proto je nutné, abyste m�li v
dosahu n�koho pov��eného, kdo studenta z tábora odveze (viz prohlášení o bezinfek�nosti).
Nemocného studenta na tábo�e nechávat nem�žeme a nebudeme.


