
Táborový zpravodaj 

Cesta časem 

 
 Slovo náčelníka 

 Přichází k vám další zpravodaj. 
 Po loňském roce se opět vracíme na naši táborovou základnu TZ Rozbřesk. Tato 
základna se stává našim pravidelným místem pro oddílové aktivity a výpravy. Však 
někteří z vás zde strávili několik akcí a brigád. Za to všem děkuji. 
 Postupně naši základnu zdokonalujeme. Vzniknou nové táborové stavby tak, aby 
se nám na táboře ještě lépe žilo. 

 

 Letošní CTH (Celotáborová hra) bude ho dně cestovatelská a poznávací. 

 Staneme se Správci času (tajná jednotka, která hlídá správný tok 
času), která zjistí, že se objevuje někdo, který se snaží získat z 
různých časových období jejich symboly času. Všechny tyto 
symboly společně totiž tvoří mocnou zbraň HEPTAMER, která 
umožňuje držiteli měnit nebo zasahovat do proudu času bez 
nutnosti použití stroje času. A to jen pouhou myslí. 
 Při cestách časem se budeme snažit tyto symboly najít dříve, aby 
nepadla do nesprávných rukou. 
 Sama zbraň má veliké schopnosti, ale taky možnost sebezničení. 
Pouze tehdy, když sestavíme všechny symboly do zbraně - 
Heptamer.  
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Termín tábora: 16. 7. – 30. 7. 2022 
 
Příjezd na tábor: samostatně kolem druhé hodiny 

 
Další pokyny: 

- Pevně věřím, že jste do přihlášky uvedli skutečný zdravotní 
stav dítěte, abychom se vyvarovali případným 
komplikacím, které by mohly nastat v případě zatajení 
(nebo neuvedení) důležitých skutečností ohledně 
zdravotního stavu dítěte. 

- Na cestu připravte svačinu a pití. První jídlo bude až teplá večeř e. Vše do 
batůžku. Věci potom do kufru nebo velkého batohu. Na vnitřní stranu vlepte 
seznam věcí. 

- Nedávejte dětem s sebou žádné elektronické přístroje, šperky, drahé věci.  
- V případě potřeby volejte na telefon hlavního vedoucího večer, pište SMS 

nebo zanechejte zprávu. Mobil bude zapnutý pouze ve večerních hodinách. 
- Dále doporučuji, aby dítě bylo u balení věcí. Aby vědělo, kde jaké věci má a k 

čemu je použít. Vysvětlete, kam si má dávat špinavé prádlo, případně, jak jej 
na táboře vyprat. 

Také vyhraďte oblečení určené pouze na spaní. 

 

Táborová dokumentace: 
 Potvrzení o bezinfekčnosti 

 Výpis ze zdravotní dokumentace 
 
 

Táborový oděv 

 Protože se staneme členy tajné jednoty Správci času, naší 
uniformou se stává civilní oblek, ideálně maskáčové 
oblečení. 

 

Seznam na tábor 
 spací pytel (pokud nemáte, dejte vědět, půjčíme)  
 karimatka 
 trička 
 teplou mikinu 
 kraťasy, dlouhé kalhoty 
 několik párů ponožek, jedny teplejší 
 čepice proti slunci 
 spodní prádlo 
 teplákovou soupravu, soupravu na chladnější dny a noc 
 oblečení do přírody (vhodné je maskáčové..) 
 pláštěnku, gumáky 
 plavky, osuška, ručníky 
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 pevné boty na turistiku 
 tenisky, sandále  
 baterku + náhradní baterie 
 sluneční brýle 
 hygienické potřeby, repelenty a jiné… 
 cancák (deník), psací potřeby a pastelky, karty 

(případně jiné menší společenské hry), knihu,  
 polštářek..... 
 Kapezetku, uzlovačku 
 Ešus – nováčkům můžeme věnovat 
 hrníček (lepší plechový), lžičku, nůž 
 malý batůžek, láhev (lepší z PVC) 
 kapesné dle uvážení rodičů asi 150 - 200 Kč 

 
 
 
Doporučuji starší oblečení, nejedeme na přehlídku, ale 
na tábor. 
 

 
Podle povahy dítěte si seznam oblečení upravte. Vše řádně podepsané 
zabalte do staršího kufru. Na vnitřní stranu kufru nalepte seznam 
věcí. 
 
 
 

Adresa: 
Letní tábor - T.O.Kamarádi  
Pošta Hanušovice  
Hlavní 372, 788 33 Hanušovice 
 
 
 

Cesta na tábor: 
Hlavní silnice Hanušovice – Staré město pod Sněžníkem.  
Za železniční zastávkou Vysoké Žibřidovice je rekreační 
areál Úsvit.  
Po lesní asfaltové cestě kolem areálu a cca 200 metrů za 
ním je odbočka na naši táborovou louku. TZ Rozbřesk. 
Pozor, za mostkem bude asi pro běžná auta problém, není 
zde žádná pořádná cesta. 
GPS: 50.1227406N, 16.9340253E 
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Kontaktní adresy: 
Tomáš Lešingr – hlavní vedoucí tábora a oddílu 
mobil: 603487528 – T-Mobile 
ČTU 
Nám. Jana Zajíce 9 
Šumperk 787 01 
 

 


