
 

 

 

 
 

 
Dobrý den, Ahoj! 
Ano, jsi to práv ě Ty, kdo má tu jedine čnou možnost 
zúčastnit se jako první exkluzivního letu zcela novým 
typem letadla na okružní cest ě Mach ův mlýn – Mach ův mlýn. 
Toto letadlo je testovacím modelem a je vybaveno t ěmi 
nejmodern ějšími prvky. A pro č to nabízíme práv ě Tob ě? Je 
předpoklad, že se m ůžeš b ěhem naší cesty stát 
z oby čejného cestujícího dokonce až pilotem naší 
spole čnosti CK FLAVIA FLAVA. P ředpokládáme, že o naše 
lety bude v budoucnu velký zájem a naše spole čnost má 
zatím pouze 2 piloty – viz foto. 
Tentokrát je nutné se z d ůvodu bezpe čnosti dopravit na 
letišt ě do Machova mlýna ( www.tcamp.cz  v sekci Letní 
tábory/P řesná pozice tábora) 30.6.2020 mezi 15.30 až 
17.30 hod. Stejn ě tak je nutné se po návratu z Machova 
mlýna p řepravit zp ět do svého bydlišt ě. Letadlo p řistane 
12.7.2020 a odjezd je možný zp ět od 9.00 do 10.30 hod. 
(bude up řesn ěno). Pro cestu letadlem je nutné mít pro 
nástup p řipraveny tyto dokumenty: jsou ke stažení na 
stránkách www.tcamp.cz, sekce Ke stažení, T-CAMP 20 20. 
Při nástupu do letadla probíhá také kontrola všech částí 
t ěla, jako p ři klasické prohlídce na letišti. Cestou je 
plánováno n ěkolik p řistání – doufáme, že úsp ěšných, takže 
si ur čit ě nezapome ň n ějaké peníze (cca 400,- K č), 
plastový hrnek či láhev na pití, super je mít vlastní 
spacák, povle čení a polštá řek, letadlo je samoz řejm ě 
s l ůžkovou úpravou, ale vše umíme zajistit na míst ě, když 
bude pot řeba, takže žádný problém. Vhodné je mít repelent 
na klíš ťata a jinou hav ěť (let probíhá p řes r ůzná místa), 
další seznam doporu čených v ěcí vhodný pro tento let je 
také na www.tcamp.cz, sekce Ke stažení. S ohledem n a 
pr ůlet neprobádanými krajinami d ůrazn ě upozor ňujeme, že 
je nutné mít s sebou dostate čný po čet roušek. Z letu 
budou za p řísných podmínek po řizovány i fotografie, které 
budou umíst ěny na  www.tcamp.cz, stejn ě jako bude 
zapisovatel posádky popisovat jednotlivé události d o 
deníku. 
Těšíme se na Vás, níže také naleznete boarding pass, 
který se také odevzdává p ři nástupu. 
 
Vaše vedení CK FLAVIA FLAVA 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


