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Z Hlášení rozhlasu na základně:  
 

„Vzhledem k počtu lidí, kteří se nudili minulou neděli, bude příští 
neděle zrušena!“ 

„Pozor, pozor! Všichni, kdo se přihlásili do soutěže plachetnic, ať se 
přihlásí u žumpy!“ 

„Upozornění plk. Blakea, vzhledem ke chřipce se vyhýbejte líbání, 
pokud to není nevyhnutelně nutné!“ 

„Pozor, všemu personálu! Všichni se dostavte na pohřební hostinu za 
zesnulého kapitána Pierce, budeme truchlit celé odpoledne a večer 
nebožtík přednese řeč na rozloučenou. A hosté budou mít 20 minut na 
své příspěvky. Ostatky jsou vystaveny v bažině.“ 

„Pozor, z rozkazu nového velícího důstojníka se důstojníci dostaví 
do kanceláře velícího důstojníka, důstojníci!“ 

„Pozor, všemu personálu! Večerní Soul hlásí, že se odehrává déšť!“ 

„Pozor, kázání otce Mulcahyho o pokušení bude ve 13:00. Nikdo nebude 
omluven. Z rozkazu majora Burnse, dočasného velícího důstojníka a 
chirurga.“ 



Pamatujete známý komediální televizní seriál M*A*S*H z prostředí 
Korejské války? 
Chcete tuto srandu zažít na vlastní kůži s troškou nadsázky a 
kupou současných i budoucích kamarádů? 

Pak pojeďte na Dobráč! 

CO VÁS ČEKÁ? Již sedmnáctý ročník tradiční roverské hry 
…letos ve formě víkendového tábora na tajném 
místě - základna v oblasti Východních Čech 

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

KDY?   13. – 15. října 2017 (sraz v pátek kolem 19 hod) 

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

ZA KOLIK?  Cena hry 280 Kč/osoba 

V CENĚ: Ubytování pod stanem na táborové základně 
s vodou, mytím a WC, nejrůznější přesuny vozidel, 
přídělová válečná strava na sobotu, režie velitelství a 
možná i nějaká ta odměna pro vítěze.  

PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
Vaši přihlášku odešlete nejlépe za celý roverský kmen/skupinu a měla by 
obsahovat hlavně počet přihlášených a kontaktní mail. 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 27. září 2017 24:00. Kapacita hry je omezena 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. Peníze předem nevybíráme, a věříme, že se budete hlásit zodpovědně. 

Jako obvykle stále neznáte bližší detaily co s sebou, kde bude sraz a 
podobně. Informace budou obsaženy v podrobném povolávacím rozkazu, 
který dostanou pouze všichni závazně přihlášení a to přibližně 25.9. 
Rozhodně už nyní ale shánějte oblečení, které by se hodilo do Korejské 
války na operační sály! ☺ 

Připomínáme, že počet zájemců občas i převýší kapacitu hry a tak k přihlášení 
přistupujte zodpovědně. 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 velitelský team základny M*A*S*H 
 

Pořádá Junák – Český skaut, Z.s. středisko náchod 


