
DOBRÁČ 2015 
TRAMPSKÝ POTLACHTRAMPSKÝ POTLACHTRAMPSKÝ POTLACHTRAMPSKÝ POTLACH    

 
 

Vše tone v snách a život kolem ztich 
jen dole v tmách kol ohně slyšet smích. 
Tam srdce všem jen spokojeně zabuší 

z písniček známých vše jistě vytuší. 
 

Vlajka vzhůru letí, 
k radosti svých dětí, 

hned se s mraky snoubí 
vlát bude zas až mladí čas opustí nás. 

 
Po letech sám až zabloudíš v ten kraj 
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj, 

vzpomeneš chvil těch, kterés míval tolik rád - 
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát. 

 



Víte, jaké to bylo jet v šedesátých letech na klasický trampský potlach?  
Víte, jaké trable byli s tehdejší státní mocí a veřejnou bezpečností?? 

CHCETE TO ZAŽÍT ?? Pojeďte na Dobráč! 

CO VÁS ČEKÁ? Již patnáctý ročník tradiční roverské hry 
…letos opět ve formě akce na tajném místě - 
jedna ze základen v oblasti Východních Čech 

CO KONKRÉTNĚ? veselá parta, bláto pot a tak, množství vypečených 
úkolů a her, nevšední zážitky, romantika… 

KDY?   2. – 4. října 2015 (sraz v pátek kolem 19 hod) 

PRO KOHO? Pro rovery a rangers od 15-ti let do 99 let,  

ZA KOLIK?  Cena hry 250 Kč/osoba 

V CENĚ: Pevná střecha nad hlavou pro část osady, pro zbytek 
stanové táboření, nejrůznější přesuny vozidel, 
přídělová strava, režie šerifova týmu a možná i 
nějaká ta odměna pro vítěze.  

PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
Vaši přihlášku odešlete nejlépe za celý roverský kmen a měla by obsahovat 
hlavně počet přihlášených a kontaktní mail za kmen. Dále prosím připojte 
informace o účastnících: jméno a příjmení, přezdívku, adresu, mail, rok 
narození a chcete-li číslo mobilního telefonu. Tyto údaje budou využity 
k vytvoření adresáře, který každý z Vás obdrží. Pokud jste byli na hře již vloni či 
předloni a data posílali, stačí, když tuto skutečnost připíšete ke svému jménu a 
nemusíte to znovu posílat. 

Takto sepsanou přihlášku poté odešlete prosím na mail dobrac@centrum.cz a to 
nejpozději do pátku 18. září 2015 24:00. Kapacita hry je omezena přibližně 
na 60 osob a i letos platí pravidlo, kdo se dřív přihlásí, ten jede. Do 5-ti dnů po 
doručení přihlášky očekávejte na kontaktní mail potvrzení o přijetí na hru, 
nebo o umístění mezi náhradníky. Peníze předem nevybíráme, a proto věříme, že 
i proto se budete hlásit zodpovědně. 

Jako obvykle stále neznáte bližší detaily co s sebou, kde bude sraz a podobně. 
Informace budou obsaženy v podrobné pozvánce na osadní oheň, kterou 
dostanou pouze všichni závazně přihlášení a to přibližně 26.9. Rozhodně už 
nyní ale shánějte oblečení, které by se hodilo na Trampský potlach! 

Připomínáme, že počet zájemců obvykle výrazně převyšuje kapacitu hry a tak k 
přihlášení přistupujte zodpovědně – pokud se závazně přihlásíte a nepřijedete, 
ublížíte někomu jinému, kdo mohl hrát místo Vás. Pokud zjistíte po závazném 
přihlášení, že nemůžete přijet, dejte nám prosím zprávu. 

KONTAKTY: 
Případné dotazy zodpovíme na emailu dobrac@centrum.cz. V případě problémů 
a pochybností SMSkujte nebo volejte Šupika na 602101486. 

Váš milovaný teamVáš milovaný teamVáš milovaný teamVáš milovaný team    osady Dobrosady Dobrosady Dobrosady Dobráčáčáčáč    NáchodNáchodNáchodNáchod    


