
 

 

 
 

Ahoj táborníci a tábornice, rodičové, kamarádi a příznivci 
 

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

tábora, jejich rodičů, sourozenců, kamarádů a ostatních příznivců, které se koná 
 

16. října 2021 (sobota), sraz nejpozději ve 14:15 hod. 

u přístaviště na Střeleckém ostrově v Litoměřicích 
 

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

Pokud se připojíte až v Lovosicích (Bistro Osmička), najdete nás po 15. hod. zde MAPA2 

 

Co jsme pro Vás letos připravili?  

❖ Plavbu výletní lodí z Litoměřic do Lovosic 

❖ Povídání o táboře 2021, popř. i o táboře 2022 

❖ Lovosická stezka – drobné soutěže s tajenkou v lesoparku Osmička v Lovosicích 

❖ Drobné ruční práce, malování na obličej, tetování 

❖ Produkci krátkého videodokumentu o průběhu tábora 2021 v prostorách Bistra Osmička  

❖ Možnost občerstvení (ve vlastní režii) na lodi či v bistru  
 

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 

❖ sladké odměny za soutěže 

❖ pocit z pěkně prožité říjnové soboty a ze setkání s kamarády 
 

Organizační pokyny: 

1) Koná se za každého počasí (pokud nám akci nesfoukne vichřice – jako v roce 2017 „Kirill“) 

2) Parkování – lze pod Tyršovým mostem v Litoměřicích 

3) LOĎ VYPLOUVÁ VE 14:30 hod. a NEČEKÁ !!!! – pak nás chytíte až v Lovosicích 

4) Orientační časový rozpis – odplutí z LTM v 14:30, přistání v Lovosicích 15:20, soutěže na 

Osmičce 15:30 – 16:15, promítání 16:30 – 16:45, občerstvení a popovídání, prohlídka ztrát a 

nálezů z tábora, ruční práce, malba na obličej, tetování – libovolně, ukončení – jak kdo chce       

5) Návrat zpět do Litoměřic – po vlastní ose (autobus, vlak, Taxi) 

6) Účast na vlastní nebezpečí - už nejsme na táboře a děti tudíž nehlídáme ☺ 
 

Věříme, že přijmete naše pozvání, 

neboť loď je pro všechny účastníky letošního potáborového setkání - ZDARMA ☺ 
 

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

 

 Ing. Radek Löwy Mgr. Martina Ratajová 

 předseda spolku hlavní vedoucí 

 Sůváci z.s. Sůváckého tábora 

https://drive.google.com/file/d/1B-UvhVHgBigwe-sjqy8zFwc_tywUc9y2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rt-6Sd1IzGCprnjnAe0wOVr-PcDT6N9h/view?usp=sharing

