
 

 

 

 
 

 

Ahoj táborníci a tábornice, milí rodičové 
 

i letos, tak jak jsme slíbili, si vás dovolujeme srdečně pozvat na setkání všech účastníků 

Sůváckých táborů, jejich rodičů, sourozenců, kamarádů a ostatních příznivců, které se koná 

 

10. října 2015 (sobota), na Mostné hoře v Litoměřicích 

sraz ve 13:45 hod., na odbočce z ulice Fillova na Mostnou 

Jak se tam dostanete - viz tento odkaz    MAPA   (použij klávesu CTRL + kliknutí myší) 

 

 

Co jsme pro Vás letos připravili ?  

 Příjemnou procházku městským lesoparkem na Mostnou horu 

 Po trase soutěže – v cíli sladké odměny 

 Výstup na vyhlídkovou věžici 

 Povídání o táboře 2015, popř. i o táboře 2016 

 Produkci krátkého videodokumentu o průběhu tábora 2015 

 Písničky s kytarou nebo Disco  

 Možnost občerstvení v místní restauraci (ve vlastní režii) 
 

Co si od nás můžete odnést ? 

 2x DVD (1x videodokument a 1x - fotogalerie a dokumentace z průběhu tábora) – ti, 

kteří si je zapomněli objednat, mohou zakoupit na místě 

 pocit z pěkně strávené říjnové soboty uprostřed městské přírody a setkání s kamarády 
 

Organizační pokyny: 

1) Koná se za každého počasí - prostor je krytý 

2) V případě silného deště bude sraz až nahoře na Mostné hoře ve 14:00 hod. 

3) Chcete-li vědět o místě konání více - http://rozhledny.webzdarma.cz/mostka.htm 

4) Táborové zpěvníky sebou 

5) Pokud přijedete autem - parkování viz. MAPA nahoře – je tam vyznačené parkoviště v ulici 

Fillova, popř. se dá parkovat i v ulici Janáčkova. 

6) Ukončení akce plánováno cca na 16:00 hod. 
 

Věříme, že přijmete naše pozvání a v příjemném prostředí výletní restaurace na Mostné hoře 

zavzpomínáte spolu s oddíláky a s rodiči na zážitky a chvíle strávené na táboře v Roželově 2015.  
 

Na setkání s vámi a s vašimi rodiči či kamarády se za všechny oddíláky těší: 
 

Ing. Radek Löwy 

hlavní vedoucí 

Sůváckého tábora 

https://www.google.cz/maps/ms?msid=211781175102464219777.0004ae629cc8c2b6987c8&msa=0&ll=50.521886,14.12241&spn=0.027749,0.066047
http://rozhledny.webzdarma.cz/mostka.htm

