
Trpík 2013 
 

y, král Dobroslav první, vládce pohádkové říše, 
dáváme na vědomost svým poddaným, že ve 
dnech od 1. 8. do 10. 8. tohoto roku proběhne 
audience na královském dvoře zvaném Trpík. A 
proto povolávám i Tebe, 
  

věhlasný čaroději, 
 

abys oprášil svůj pohádkový oblek a uvedl jej do stavu, v němž bys mohl 
předstoupit ke královské audienci. Pokud jsi však svůj oblek již z 
jakýchkoli příčin pozbyl, nezbude Ti nic jiného než obstarat si nový, 
takový, který bude dokonale charakterizovat Tvou osobu.  
 

                                        Dobroslav první 
 

 
 

Oblek ke královské audienci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

čarodějnický klobouk, může být i 

záplatovaný, jsou povoleny nejrůznější 

modely 

čarodějnický hábit (dlouhý plášť) 

Obličej může zdobit zakřivený dlouhý 

nos, výrazné obočí, šedé vlasy. Je dobré 

si s sebou vzít čarodějnické lektvary, 

koště, kočku, žábu či jiného magického 

společníka. 



Dále si nezapomeň připravit pár detailů, které máš už popsané v přihlášce. Ale to 
jsou opravdu jen věcičky pro ty, kteří se v divočině neobejdou s málem… 
 

!!! NEZAPOMEŇ !!! 
• doklad o zaplacení tábora – kontrola při odjezdu 
• průkaz pojištěnce 
• zdravotní a očkovací průkaz  
• prohlášení rodičů (bezinfekčnost) 
• léky předepsané lékařem s podpisem dítěte  
• sdělení rodičů, kde můžeme v případě nutnosti zastihnout je, nebo někoho 

příbuzného (telefon, adresa) 
• posudek lékaře o způsobilosti dítěte zúčastnit se tábora 
• převlek – je nutné mít na sobě již při odjezdu!!! 

 

BEZ TĚCHTO DOKLADŮ NEMŮŽEME DÍTĚ VZÍT NA TÁBOR 
 

• Doprava:  
Odjezd na tábor bude z autobusové zastávky Beseda v Nivnici v 6:25. Odjezd 
z vlakového nádraží v Uherském Brodě v 6:50. Sraz bude ve čtvrtek 1. 8. v 6:15 
hod. u Besedy - V PŘEVLECÍCH!!! 
Příjezd bude opět na vlakové nádraží Uherském Brodě v sobotu 10. 8. v 17:23 
hod. Příjezd do Nivnice v 17:40. 
Zavazadla poveze dodávka. Zavazadla je nutno přivézt ke klubovně TOM 
Nivnice (na školním hřišti v Nivnici) 31. 7. v 17:00. 
Vlakem pojedeme cca 4 hod., vezměte si s sebou batoh s pitím a svačinou. Na 
táboře bude až večeře. Je dobré mít všechny věci podepsané. 
____________________________________________________________ 

• Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí, prosíme, přibalte dítěti i TEPLOU 
DEKU – nebo dvě a teplé oblečení (noci jsou chladné :-). 

• Upozorňujeme, že do konce června měl být uhrazen poplatek za tábor. 
• Dětem s sebou nedávejte mobilní telefony a další cennosti (pokud je děti 

budou mít, pak jen na vlastní zodpovědnost). Na tábořišti není elektřina, a 
není možné mobily dobíjet.  
Pokud potřebujete telefonovat, zavolejte některému vedoucímu, nejlépe 
v době 19:00 – 20:30. 

• Doporučené kapesné max. 200 Kč. 
• VZP v letošním roce přispívá na dětské tábory, podrobnosti na 

http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-
rodina/zdrava-rodina-bonus-2013 

 

Těšíme se na vás 1. srpna 2013 
 

Vedoucí tábora: 
 



Jiří Konopáč, Sklené 47, Svitavy 568 02, tel. 732 366 162 
Jiří Miškar, Brodská 876, Nivnice 687 51, tel. 732 405 684 

& company 


