
 

       

Křesťanský tábor Borová 2022  
 

 

 

ZÁKAZ braní elektronických zařízení (mobil, tablet, chytré hodinky, iP*,… nechte doma odpočinout). 
 
Sraz:   I. běh: 16.7. / II. běh 24. 7. ve 14 hodin u rozcestí směrem na Rohy (nejvyšší bod silnice 
z Chvalšin směrem na Brloh – cca 2,5 km za odbočkou na Borovou ve směru od Chvalšin), kde si 
zároveň vybereme zavazadla. 
 
Zakončení:  I. běh: 23.7. / II. běh: 31. 7. v 11 hodin v tábořišti. Zavazadla budou vydávána od 10.30 
opět u rozcestí směrem na Rohy. Budeme rádi, když nám 26.7. pomůžete s balením tábořiště. 
 
Ubytování:  Stan s podsadou. Pokud si přejete, aby Vaše dítě sdílelo stan se svým kamarádem 
dejte nám to prosím vědět předem. Při zahájení již nelze rozmístění dětí měnit. 
 
Další informace: Domeček, Branka 588, Trhové Sviny, 374 01, tel. 386 322 545 
 
Kontakt během tábora (hlavní vedoucí): 1. termín – Ing. Daniel Šimon – 605 235 398 
      2. termín – Jirka Mikoláš - 733 121 557 / 778 522 397  

 

OBLEČENÍ JINÉ 
2 x kalhoty 

1 x větrovka, 2x svetr 
3 x tričko s krátkým rukávem 

3 x triko s dlouhým rukávem / košili 
2 x tepláková souprava 

2 x šortky (kraťasy) 
5 x spodní prádlo 
5 x slabé ponožky 
2 x silné ponožky 

spacák – teplejší 
uzlovačka – 1 m šňůra, síla 4-5 mm 

deka, třeba starší, ale teplá 
karimatka 

batůžek na výlety 
plechový hrnek na čaj 

ešus, nejlépe trojdílný (podepsaný) 
lžíci (podepsanou) 

svítilna + náhradní baterie 
plavky, kapesníky kapesní nůž 

pláštěnka, raději pevnější blok, psací potřeby 
holínky/gumáky dopisní papíry a známky 

pevné boty na výlet vak na špinavé prádlo (ne igelitový) 
tenisky na sport, sandály Léky, pokud jsou potřeba 

kšiltovku/šátek 
tmavé tričko bez potisku na savování (volitelné) 

staré triko a tepláky/šortky 

láhev na výlet 
Bible (volitelné) 

 

HYGIENA DOKLADY 

2 x ručník 
kartáček na zuby + pouzdro 

zubní pasta + kelímek na vodu 
mýdlo v pouzdře, šampon 

opalovací krém 

prohlášení o bezinfekčnosti s datem 
16.7. / 24.7. 2022 

průkazka zdravotní pojišťovny (pokud nebude 
zaslána kopie spolu s přihláškou) 

 
Potraviny včetně sladkostí budou vybrány na začátku tábora z hygienických důvodů (dětem budou 
rozdány v rámci svačiny).  
  

 



 
 
 

Motto tábora Borová 2022 
 
 
Do událostí již jednou nastalých žádný subjekt nemůže opětovně vstoupit,  

neboť v časoprostoru se lze pohybovat jen jedním směrem! (Co jsme jednou prožili,  

podruhé prožít nemůžeme, protože v čase se vracet nedá) 

 
                                                                                         Albert Einstein, 1951, Princeton  
 
To platilo jen do léta 2022!  

                                                                                         Daniel Nomiš, 2022, Borová 


