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Drazí agenti,

 už dlouhá léta naše organizace hraje vůdčí 

úlohu v globálním střetu dobra a zla. Za tu dobu 

jsme několikrát odvrátili úplné zničení Země. 

Vyřešili jsme desítky únosů členů královských 

rodin či úspěšně zakamuflovali nouzové 

přistání Ještěřích lidí. Nyní jsme díky Vám na 

vrcholu a svět je v naprostém bezpečí.

 Nejužší vedení organizace proto rozhodlo 

využít toto klidné a šťastné období              

k hloubkovému auditu všech vašich prostředků, 

kterými disponujete.  Seznam věcí obsahuje 

hladinová plavidla, ponorky, proudová letadla, 

helikoptéry, tryskové sáně, vystřelovací háky, 

odposlouchávací zařízení, neprůstřelné obleky, 

rentgenové brýle, škrtící kravaty a hodinky    

s vodotryskem.

 Zmíněné věci prosím opatřete vaším 

identifikačním číslem a vraťte je tam, kam 

patří. Naši experti je během vaší dovolené 

opraví a navrhnou další nová vylepšení. Vaše 

věci budou opět k dispozici na konci července. 

Do té doby nerozjíždějte žádnou novou akci!  
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Ut.07:30 Budíček
07:50 Hledání štěnic
08:00 Ranní hlášení
08:15 Snídaně
09:00 Dopolední mise
12:30 Oběd
13:00 Odpočinek
14:00 Osobní volno
14:30 Odpolední mise
18:00 Příprava hlášení
18:30 Večerní hlášení
21:00 Příprava na večerku
21:30 Večerka



Pošta na tábor

Jméno...

Zeměpisná společnost 

MORAVA

378 04 Chlum u Třeboně

Poste restante

Na účastníky tábora se vztahuje schválený 

denní režim, účastníci neopouštějí tábořiště 

bez dovolení vedoucího, zdravotní problémy a 

úrazy hlásí vedoucímu nebo zdravotníkovi.

Kapacita tábora je 29 dětí, jedná se o 20 dní, 

začínáme v 14:00 a končíme v 13:00.

Zdravotní dohled nad táborem má MUDr. Libor 

Válek z Chlumu u Třeboně, na akci je přítomna 

vy ško l ená  z dravo tni c e ,  j í  p ř e dá t e 

místopřísežné prohlášení, léky, které děti 

berou, a informujete ji o současných 

zdravotních problémech dítěte.

V zájmu zachování klidného průběhu tábora 

nenavštěvujte své dítě. 

Nedávejte dítěti na tábor mobilní telefon, na 

táboře není elektřina, táborový telefon bude 

pořád zapnutý a můžete dětem volat na něj 

(ideálně v době poledního klidu). Děkujeme.

INFORMACE PRO RODIČE

Táborov
ý telef

on:

608 081
 353

a)

b)

c)

d)

e)

Táboroví vedoucí

Martin Kříž

Vendy Šimková

Marťa Munduchová

Kačka Poláková

Jakub Jansa



VÝZBROJ A VÝSTROJ

TEMATICKÉ OBLEČENÍ (bílá agentská košile s rukávy, 2x pasová fotka 

3,5x4,5 cm.), zelená košile a šátek, minima, náhradní spodní prádlo a 

ponožky v dostatečném množství, teplé ponožky, plavky, šátek na krk, 

pokrývka hlavy, oblečení na spaní, 4x triko s krátkým rukávem, 3x triko s 

dlouhým rukávem, svetr, bunda, tepláková souprava (nebo nějaká její 

obdoba), kalhoty, kraťasy, PEVNÁ NEPRŮSTŘELNÁ OBUV, holínky, tenisky 

příp. sandále, PLÁŠTĚNKA (která odolá atomovému výbuchu), vak na špinavé 

prádlo, 2 x UTĚRKA - na zničení a na ešus, 2 x ručník, kapesníky, malý 

batůžek, BATOH NA VÝSADEK (min. 50 litrů), SPACÁK, deka, KARIMATKA. 

Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček + pasta, toaletní papír, krém 

na opalování, repelent), psací potřeby, tajný deník, tyto pokyny, dopisní 

obálky a známky, sirky, 5 svíček, baterka a náhradní baterie, 5 m 

padákové šňůry nebo provazu, KPZ, kapesné (500 Kč nebo ekvivalent v BTC), 

zavírací taktický nůž, EŠUS (nebo miska), LŽÍCE, váš nejmilejší HRNÍČEK, 

LÁHEV NA TĚŽKOU VODU, sekeru (+ kryt na ostří), šitíčko.

CENNOSTI NECHEJTE DOMA! NERUČÍME ZA NĚ! MOBILY BUDOU ODPOSLOUCHÁVÁNY!



KDE PROBĚHNE SETKANÍ?
JAK SE NA MÍSTO DOSTAT?
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Cesta vlakem
 Okříšky - Majdalena

 bude zajištěn pod spřáteleným 
dohledem: Mr. O.

Jízdní doklad bude zakoupen na 

místě, peníze s sebou!

Pro bližší informace 

kontaktujte: Mrs. m. 723 146 757

______

V případě samostatného příjezdu  

do Majdalény či Chlumu u 

Třeboně zařídíme vyzvednutí 

neoznačeným vozidlem.

Tuto variantu nahlašte předem! 

kontaktujte: Mr. M. 775 740 221

 ______

Telefonní čísla jsou tajná!

V příloze naleznete:

2x Mapa

1x GPS souřadnice



MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že můj syn/dcera ………………………..…………………………………............................., 

dat. narození……………………….. nepřišel/nepřišla v posledních třech týdnech před odjezdem na tábor   

(v termínu 28. 7. - 16. 8. 2019) do styku se zdrojem nakažlivé choroby, ani mu/jí nebyla lékařem či 

hygienikem uložena karanténní opatření. A jsem si vědom/a trestní odpovědnosti při nepravdivosti tohoto 

prohlášení.

místo a datum: Nový Kanclíř, 28. 7. 2019

podpis zákonného zástupce ……………………………………………………………… 

NA ZADNÍ STRANU UVEĎTE AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 
VAŠEHO DÍTĚTE.

LÉKY PŘEDEJTE ZDRAVOTNÍKOVI!
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