
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letní tábor – M*A*S*H 2008 

 
 



Slovo šerifa 
Vojáci pozor. 
 Zároveň s táborovým zpravodajem dostanete i Povolávací rozkaz a 
Vojenský dotazník na vojenský výcvikový letní tábor MASH 2008. 
Vše odevzdáte s nástupem na výcvikový tábor. 
 Pořádně se na něj připravte, protože bude hodně náročný. To víte 
armáda, spousta papírování, spousta žádostí a jiných armádních 
zbytečností. Přesně jak v americkém seriálu MASH, podle kterého 
náš tábor vznikl. 
 Podobně zaměřený tábor jsem s oddílem uskutečnil (také na stejném 
místě) i v roce 2000, ale mezi vámi žádný pamětník není. Jen Radar a 
Háma, ti se jej tehdy zúčastnili. 
 Takže, jednotko POZOOOOR!!! 
 

Strejda Vláček 
 

 
Co to byl 
M*A*S*H? 

 
Rozhodnutí ošetřovat raněné 
vojáky ve speciálních 
lékařských zařízeních pochází 
z dob Občanské války. 
Zranění vojáci byli 

dopravováni do polních lazaretů nebo normálních nemocnic v okolí. 
 

Bu.Bu. číslo 4. Ročník XII vyšel 25. 6. 2008. Vydává T.O.Kamarádi při České tábornické unii. Šéfredaktor Strejda 
Vláček. Nevyžádané rukopisy se nevrací. Neprošlo jazykovou úpravou. Toto dílo podléhá zákonu o autorském právu, a 
proto je jeho padělání a neoprávněné kopírování za účelem další distribuce a prodej bez souhlasu majitele práv, které je pro 
území ČR T.O.Kamarádi, trestné. Porušovatel bude potrestán oddílovým zákonem $26. „Žhavení lebky zvaný budík“ a 
nebo 3. „Natahování uší zvaný kartáček“. Distribuci zajišťuje redakční rada cancmenů na adrese: ČTU Jesenická oblast, 
nám. J. Zajíce 9, Šumperk 78701. Kontaktní osoba: Tomáš Lešingr, Javoříčko 8, Šumperk, mobil: 603487528. 
Neprodejné. Bližší informace o oddílu na Internetu: http://www.tokamaradi.cz,  E-mail: tokamaradi@tokamaradi.cz 



Za 2. světové války se ukázalo, že je mnohem lepší, když lékaři budou 
co nejblíže bojišti. 
 
V době války v Koreji (25. června 1950 - 27. července 1953) vzniklo 
celkem 5 jednotek M*A*S*H (Mobile Army Surgical Hospital - Mobilní 
vojenská chirurgická nemocnice). V jedné z nich, označené jako 8055th 
M*A*S*H sloužil mladý muž jménem Richard Hornberger, autor románu, 
podle kterého byl natočen film a později vznikl televizní seriál. 
 
Většina chirurgů v 
těchto polních 
nemocnicích byla velmi 
mladá, v průměru mezi 
25 - 28 lety. Přišli z 
univerzit, válka byla 
jejich první praxí a 
jejich práce sestávala 
výhradně ze sešívání a 
"spravování" rozbitých 
těl vojáků. V Koreji 
působilo celkem 910 lékařů a 686 zubařů, z nichž měl málokterý 
zkušenost z 2. světové války, neboť byli v té době ještě příliš mladí. 
Mnozí z nich se dostali ke stejné práci v době dalšího velkého asijského 
konfliktu - válce ve Vietnamu. Mezi seriálovou nemocnicí a těmi 
skutečnými je několik rozdílů. Skutečná jednotka M*A*S*H měla 10 
lékařů, 12 sester a 200 lůžek. M*A*S*H ve filmu tedy byla příliš malá. 
Písmeno M (mobilní) bylo pro působení těchto jednotek podstatné. Na 
rozdíl od seriálu se v průběhu války stěhovaly mobilní nemocnice i více 
než třicetkrát. Zaměstnání trvalo 8 - 12 hodin, ale jen v dobách klidu. 
Pokud přišlo do jednotky hodně zraněných, pracovaly směny 18 - 24 
hodin. V řadě případů byli lékaři v takovém nasazení tak unaveni, že je 
armáda po několika měsících musela střídat. 
 

Náš vojenský tábor: 
 

 Budeme se snažit, aby byl co nejvíce podobný tomu seriálovému. 
Různé cedule, ošetřovny, minové pole a tak podobně. 
 Stanová základna, vojenské stany pro 8 táborníků pro chlapce a 
dívky zvlášť (chlapci budou medici a děvčata sestry), táborová 



kuchyň a jídelna – opět vojenská. Latríny suché v lese. Táborová 
sprcha s teplou vodou z brutaru, kolem dokola les a zpívající potok. 
 
Pitná voda se bude dovážet a užitková bude přivedena až do tábora. 
 
Účastníci podléhají táborovému vojenskému řádu LT MASH 2008 
 

Vedení tábora: 
HV:  Tomáš Lešingr, 
Javoříčko 8, Šumperk, 
603487528 
Zdravotní dozor 
zajištěn kvalifikovaným 
zdravotníkem. Vedoucí 
splňují náležitosti 
určené MŠMT pro 
dětské zotavovací 
akce. 

 
Stravovací režim 5x denně. Pitný režim zajištěn. Tábor je nahlášen 
na OHS, Policie, Hasiči, OU a zdravotních zařízení (v okolí tábora dle 
dovolených jednotlivých institucí). 
 
Termín tábora: 12. 7. – 26. 7. 2007 
 
Odjezd: sraz v sobotu 12. 7. v 10,30 hodin u vlakového nádraží 
Příjezd: sobota 26. 7. odpoledne (upřesníme lístkem z tábora). 
Pozor!!! 
Prosíme rodiče, aby své děti během tábora nenavštěvovali, pro letošní 
tábor není určený návštěvní den!!! 

 



Další pokyny: 
 
- Před odjezdem budeme vybírat druhý a potvrzený třetí (od 

lékaře) díl táborové přihlášky, kartičku pojišťovny, očkovací 
průkaz (mohou být kopie) a označené léky (jméno, dávkování..). 
Pevně věřím, že jste do přihlášky uvedli skutečný zdravotní stav 
dítěte, abychom se vyvarovali případným kompilacím, které by 
mohly nastat v případě zatajení (nebo neuvedení) důležitých 
skutečností ohledně zdravotního stavu dítěte. 

- Na cestu připravte svačinu a pití. První jídlo bude až teplá 
večeře. Vše do batůžku. Na tábor děti jedou vlakem. Ostatní 
věci autem. 

- Nedávejte dětem s sebou žádné elektronické přístroje, šperky, 
drahé věci. Platí i pro mobilní telefony!!! 

- V případě potřeby volejte na telefon hlavního vedoucího večer, 
pište SMS nebo zanechejte zprávu. Mobil bude zapnutý pouze 
ve večerních hodinách. 

- Dále doporučuji, aby dítě bylo u balení věcí, aby vědělo, jaké 
věci a k čemu je má použít. Vysvětlete, kam si má dávat špinavé 
prádlo, případně, jak jej na táboře vyprat. 

-  Také vyhraďte oblečení určené pouze na spaní. 
 

 



Prohlídka tábora – podle seriálu 
 

 Vítejte na prohlídce táborem MASHe 4077, který je jinak nazýván bleší 
líhní, latrínou, stokou, chaosem či smetištěm. 
 
1 ... jídelna 
Snad nejméně oblíbená budova tábora. Menu se sestává z 
dehydrovaných brambor, konzervovaného mléka, vajec v prášku, 
zobákového guláše, konzerv z druhé světové, haf haf guláše, koktejlů ze 
sušeného ovoce a omelet z odporné sekané. Jednou se jedenáct dní 
nepodávalo nic jiného než játra a ryba. K snídani bývá “trojitá fuj 
kombinace”. Kuchař je nazýván korunním princem blafu. 
 
2 ... návštěvnický stan (pro VIP)  
 
3 ... stan Margaret Houlihanové 
 
4 ... stan otce Mulcahyho 
 
5 ... stan sester 
 
6 ... důstojnický klub 
Zde se nachází jukebox, který stačí přikrýt bílým plátnem a lze ho 
používat jako oltář. Podává se zde panák krysího jedu. Když odjede 
Radar, nikdo již nepije hroznové Nehi.  
 
7 ... stan plukovníka 
Za Pottera je tento stan velký zelený a smrdí jako New Jersey. 
 
8 ... rozcestník  
 
9 ... Bažina 
Jinak také nazývána malý chlívek, krysí hnízdo, spojené 
lihovary a lázně se skvělými prameny. 
Neoddělitelnou součástí Bažiny je kolona, které říkají 
pramen života, chlastomobil a její výtvory potom vydávají 
za čajík, rošťáka z vinohradu, domácí omlazovač, terpentýn a také za 
olej na mozkovou převodovku, po kterém by se vám mohl sloupat 
žaludek, pokud ho nebudete pít pomalu.  
V Bažině se zásadně neuklízí. 



10 ... nástěnka 
 
11 ... kancelář úředníka 
Obsahuje jedinečný systém zakládání papírů - 
zpráva o odcizení pod F jako fuč, Radarova 
trubka pod T, desky pod N jako nutné, mapy 
minového pole pod B jako bum, formuláře na 
teploměry založeny pod obchodním 
vybavením, snímky pod Z a pooperační také 
pod Z jako zdravější.  
 
     ... kancelář plukovníka  
Najdete v ní sejf a skříň na pití. Za velení Pottera je stylově vyzdobena 
jeho vlastními kresbami a obrazy koní. Její nezbytnou součástí je také 
plukovníkovo sedlo. 
 
     ... operační sál  
Chlubí se jedinečným systémem rovnání 
nástrojů do krabic na "léky a neléky", 
případně fialové věci. 
 
     ... pooperační oddělení 
 
12 ... latríny 
 
13 ... sprchy 
 
14 ... latríny 
 
15 ... basketbalové hřiště 

 
 

Táborový oděv 
 
Pro potřebu celotáborové hry (CTH), prosím, opatřete dítěti 
vojenské oblečení – maskáče. Hrajeme si na armádu. I pro potřebu 
her je toto oblečení nejvhodnější, červená se do lesa nehodí . 
 Na tržnicích nebo v obchodech se dají koupit za rozumné peníze. 



Seznam věcí na tábor 
 
- spací pytel (pokud nemáte, dejte vědět, půjčíme) 
- karimatka 
- trička 
- teplou mikinu 
- kraťasy, dlouhé kalhoty 
- několik párů ponožek, jedny teplejší 
- čepice proti slunci 
- spodní prádlo 
- teplákovou soupravu, soupravu na chladnější dny a noc 
- oblečení do přírody (vhodné je maskáčové..) 
- pláštěnku, gumáky 
- plavky, osuška, ručníky 
- pevné boty na turistiku 
- tenisky, sandále 
- baterku + náhradní baterie 
- sluneční brýle, repelent 
- hygienické potřeby, repelenty a jiné… 
- cancák (deník), psací potřeby a pastelky, karty (případně jiné 

menší společenské hry), knihu, polštářek..... 
- Kapezetku 
- ešus, hrníček (lepší plechový), lžičku, nůž 
- malý batůžek, láhev (lepší z PVC) 
- kapesné dle uvážení rodičů asi 150 - 200 Kč 
 
Doporučuji oblečení starší, nejedeme na přehlídku, ale na tábor. 
Podle povahy dítěte si seznam oblečení upravte. Vše řádně podepsané 
zabalte do staršího kufru. Na vnitřní stranu kufru nalepte seznam 
věcí. 
                                                  

 
 Také dítěti opatřete bílé tričko určené pro malování a batikování. Stačí 
jakékoliv, klidně i zakoupené na tržnici. Budeme jej batikovat. 
 
 



VOJENSKÝ ŘÁD 
 
§1 Po celou dobu konání cvičení je každý povinen 

dodržovat vojenský řád, řídit se pokyny 
nadřízených důstojníků a velení jednotky a 
zachovávat obecná bezpečnostní pravidla. Všichni 
členové jednotky musí rovněž dodržovat režim dne 
a plnit denní rozkaz. Ten, kdo poruší daná 
ustanovení, bude potrestán z rozhodnutí velení 
jednotky dle trestního řádu. 

 
§2 Bez vědomí a svolení svého nadřízeného důstojníka 

nesmí voják opustit jednotku. Rovněž odchod a 
příchod roty do prostoru tábora hlásí její 
velitel důstojníku dne. 

 
§3 Cizím osobám je vstup do tábora zakázán. Výjimku 

může udělit pouze velitel jednotky a šéfchirurg. 
Přítomnost cizí osoby nebo jakoukoliv neobvyklou 
či nebezpečnou skutečnost je nutno ihned ohlásit 
nejbližšímu důstojníkovi. 

 
§4 Povinností všech je udržovat stan, tábořiště a 

okolí v čistotě a dbát na osobní hygienu. Každý i 
sebemenší úraz a zdravotní potíže nahlásit 
neprodleně svému důstojníkovi či šéfchirurgovi.  

 
§5 V kuchyni pracuje pouze určená služba a ostatním 

je vstup do kuchyně zakázán. Stravujeme se 
v jídelně, příp. na určeném místě, platí zákaz 
nosit jídlo či pití do ložnice! Je zakázána 
konzumace lesních plodů a hub a pití vody a 
jiných nápojů než podaných v kuchyni. 

 
§6 Každý voják zodpovídá za materiál jemu svěřený. 

Ztrátu či poškození je povinen nahlásit velícímu 
důstojníkovi. 

 
§7  Každý voják může zažádat o předčasné ukončení 

výcviku ze závažných důvodů. Tato žádost bude 
individuálně posouzena velením jednotky. 



 
§8  Za vzorné plnění povinností lze udělit pochvalu 

či povýšení dle Seznamu pochval. Proti udělení 
pochvaly se může dotyčný odvolat do 15 dnů 
k polnímu soudu. 

 
§9 Za dodržování vojenského řádu a nařízení velení 

zodpovídají důstojníci. 
 

 
Tábor Andělský potok se nachází nedaleko Starého města. Kolem 
tábora vede turistická značená cesta cca 2,5 km. 
 
 
Kontaktní adresy: 
Tomáš Lešingr - hlavní 
vedoucí tábora a oddílu 
Javoříčko 8 
Šumperk 787 01 
telefon domů: 583210150 - po 
20té hodině 
mobil: 603487528 – T-Mobile 
kontakt do práce:  
VI ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 
tel: 583215284 
E-mail: lesingr@6zs.cz 
 
Internet: http://www.tokamaradi.cz 
E-mail: mailto:tokamaradi@tokamaradi.cz 
 
ČTU 
Nám. Jana Zajíce 9 
Šumperk 787 01 
Internet: http://ctu-sumperk.wz.cz 
 

 
Na této adrese najdete informace o tom, jak poznat opravdu dobrý 
tábor. 
http://www.dobrytabor.cz 
 



 
 
 

 

Eva na táboře – část  27 - 28 



 
 

 


