
Jak se dostat na tábořiště přehledně a bez problémů: 

 

Zdravím! Tmavobor je už za dveřmi a jelikož měli hráči loni problém trefit na tábořiště, 

rozhodli jsme se vytvořit tento komplexní cestovní návod. Důležitá informace číslo jedna: 

tábořiště se jmenuje Vesmír Bolatice! Značku uvidíte přímo před samotným táborem (až 

k němu trefíte), takže si budete jistí, že jste opravdu dorazili na správné místo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek: První věcí jest dopravit se nějak do Klokočůvku (pozor! nezaměňovati s Klokočovem 

což je větší město usazeno výše na sever). Styčným bodem je hospoda s názvem „Na růžku“, 

před kterou je zastávka: Odry, Klokočůvek, res. Pokud jedete autem, do Klokočůvku se dá 

dostat přes Odry, nebo přes Vítkov, záleží, ze které strany jedete a hospodu najdete tak, že 

projedete celou vesnici po hlavní silnici.  

 

 

 

 

 

 

 



Přímo vedle hospody je rozcestník, na kterém je ukazatel „Tábory“, ovšem ten je jen velmi 

obecný, neboť v lokalitě je několik stanových základen, takže se podle něj moc neřiďte. 

Hlavní je, abyste se drželi po zelené značce, která Vás bude provázet značnou část cesty. Nás 

konkrétně se týká ukazatel směřující ke Spálovskému Mlýnu.  

 

Celou dobu půjdete po příjemné cestě táhnoucí se alejí a po boku budete mít výčnělky skal. 

Asi po jednom kilometru (a to je důležitá část pro motoristy), dojdete k odbočující značce 

Maria Skála. Ta Vás zavede na parkoviště, kde si smíte nechat auta. Dále už musíte po svých, 

neboť následuje chráněná krajinná oblast, kam můžou auta jenom s povolenkou. 

 



A zde je ono parkoviště: 

 

Pokračujeme dál po cestě, po zelené značce, až se dostaneme ke kamennému kříži. Zde nás 

čeká křižovatka a přesně tady se rozloučíme se zelenou stezkou. Cesty jsou dvě, jedna doleva 

nahoru a druhá doprava v rovině. Dáme se tou doprava: 

 

Následuje táhlá cesta kolem několika campů a stanových základen. Poslední stanová 

základna, kterou poznáte podle stanů se žlutými plachtami, je u další křižovatky, která na 

sebe upozorňuje touhle značkou:  



  

Zde se dáte doleva nahoru stejně jako Faolan (ano, opravdu… král Faolan… se spacákem v 

ruce). Cesta chvíli stoupá, ale poté zase klesá a míří do mírného lesíka. Konkrétněji budete 

míjet Havranův potok. Je tam odbočka, ale tou rozhodně nechoďte. Nezapomínejte držet se 

cesty! 

 

Tak tedy pokračujeme dál a dál, až dojedeme na poslední a zřejmě nejzrádnější rozcestí, 

neboť není nijak označeno.  



 

Zde se dáme doprava dolů. Cesta vede asi 400 metrů a ústí u brodu přes řeku. Brod je 

opravdu plytký, takže jej v pohodě přejdete v kalhotách s bosými nohami.  

 

Cesta je lehce kamenitá, měli byste projít okolo klád ležících u cesty a nakonec narazíte na 

tábor. Nebojte se, že by tam nikdo nebyl. Věci složte libovolně kde a zamiřte skrz městskou 

bránu do krčmy, kde na Vás už bude čekat Gill, hlavní organizátor, a hned po registraci Vás 

provede a ubytuje.  



 

Právě jste absolvovali cestu na letošní Tmavobor!  

Jakmile se ubytujete, můžete se stavit do krčmy, poklábosit, popít, pojíst a už si jenom 

počkat na začátek hry.  

*** 

Díky za pozornost a doufám, že se všichni ve zdraví setkáme v tábořišti, 

 

Gill 

hl. organizátor 


