
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

 

 

 

                                             

  

Sraz a odjezd  

v neděli 25. srpna z Rosic nebo z Brna  

ve 13:20 hod. u nádraží v Rosicích      

nebo 

ve 14:30 hod. v Brně ve vestibulu hlavního nádraží 

Všechna zavazadla pobereme účastníkům jedoucím z Rosic do auta s vlekem. 
Účastníkům jedoucím z Brna zavazadla naložíme při vystoupení z vlaku. Budou 
odvezena na tábořiště v Kunčině Vsi, kde plánujeme strávit první noc. 
 

 

 

 

Návrat a příjezd 

v sobotu 31. srpna 2019 

ve 14:58 hod. do Brna na hlavní nádraží (pokud si děti 
nevyzvednete u vlaku, vyvedeme je před nádraží, kde 
budou mít rozchod)    

nebo 

v 16:15 hod. do Rosic na vlakové nádraží 

Ocitáme se asi 35 tisíc let před Kristem v panenské divočině, kterou spolu v dokonalé symbióze obývají mamuti, 
koňomuti, slepicomuti a žížalomuti.  
Beze strachu z čehokoliv (snad kromě tmy) zde žijí také naši předkové – první lidé ...   

„Takže, moji ženu znáte, ne?“  
      „Jo, šéfe!“ 
„Pěkná, co?“ 
      „Jo, šéfe!“ 
„Výborně, uděláme si prezenčku …“ 

… jak to bylo dál? Dozvíte se brzy! 

Dotazy, informace  

e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz     

telefon: +420 737 823 850; +420 604 508 670   
nebo osobně: od 23. 8. u nás doma v Říčanech (raději o sobě dejte dopředu vědět) 

Na srazu neplnoletí účastníci odevzdají  

1. Průkazku zdravotní pojišťovny   
(event. ji děti mohou mít u sebe) 

2. Případné individuální léky 
(pokud si je účastník není zvyklý podávat sám) 

3. Do hromadného formuláře rodiče podepíší  
při odjezdu prohlášení o bezinfekčnosti. 

Lékařský posudek o zdrav. způsobilosti 
nepotřebujeme (nejedná se o zotavovací akci 
podléhající vyhlášce MZ). 

Česká tábornická unie – Tábornický klub Delfín, p.s. 
Mezihorní 395, Říčany u Brna 
Ič: 65340892 
www.tkdelfin.cz 

 

Podrobné pokyny účastníkům III. turnusu 
25. – 31. srpna 2019 (od neděle do soboty)  
 

S sebou 

Do batohu na pochod a bivakování v přírodě: spacák, karimatku, nepromokavou plachtu nebo celtu, kapesní nůž, lžičku a hrníček, 
dobrou pláštěnku, dobrou baterku, oblečení na dva dny a láhev na vodu (na 2 litry). Doporučujeme nezanedbat teplé 
nepromokavé oblečení a dobré boty. Myslete také na to, že tento batoh si ponese po celou dobu putování každý sám :-) 

Do druhého zavazadla potom zabalte ostatní obvyklé věci dle seznamu na letní tábor (jsou k dispozici např. na www.tkdelfin.cz) 
... nezapomeňte plavky, kdo má, tak tričko ČTU a menší batoh na výlety. Většinu týdne budeme ubytováni v budově, takže důležité 
jsou také přezůvky! Stejně jako každý rok určitě i letos část jídel budeme vařit sami na ohni ... přibalte si ešus a kompletní příbor 
... děvčata: 2 misky, prkénko, stěrku a pánové: kuchyňský nůž (dobře zabalený v utěrce) a vařečku.  

Další nepovinné vybavení: mobilní telefon – máte-li a jste-li ochotní jej vzít s sebou, může se na výpravách a plnění samostatných 
úkolů hodit ...  jen se souhlasem rodičů a na vlastní odpovědnost!  

… a také kus hadru (látky, záclony, koberce apod.), abyste v tom pravěku nemuseli chodit nahatí! 

Doporučujeme všem účastníkům, aby se dva dny před odjezdem podívali na naše stránky www.tkdelfin.cz.  
Pokud nás do té doby ještě napadne nějaká "důležitost", napíšeme ji právě tam. 

 
Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu 
uděleného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy:  
„Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci s dětmi 
a mládeží ve volném čase“. 
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