
 

 
 

 
 

 

Ahoj táborníci a tábornice, 
 

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 
 

14. října 2018 (neděle), od 14:45 hod. 

Oparno, Černodolský mlýn (Chotiměř 48) 
http://www.cernodolskymlyn.cz/ 

 

Co jsme pro Vás letos připravili?  

 Fáborkovanou trasu (cca 20 min. volnou chůzí přes Oparenský mlýn, zříceninu hradu 

Oparno a zpět do mlýna Černodolského) s drobnými soutěžemi na trase – za účast 

diplom + sladká odměna + buřt 

 Povídání o táboře 2018, popř. i o táboře 2019 

 Produkci krátkého videodokumentu z průběhu tábora 2018 

 Opékání buřtů 

 Zpívánky s kytarou 

 Dětské hřiště 

 Možnost občerstvení v Černodolském mlýně (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 neděle a setkání s kamarády 

 některé ze zapomenutých věcí na táboře  
 

Organizační pokyny: 

1) Koná se za každého počasí (pokud opět nepřijde nějaký uragán, jako byl loni Hervarth  

2) Spojení: náhradní autobusová doprava z autobusového nádraží v Lovosicích:  

Lovosice – Opárno: 14:03 (14:14) či 12:03 (12:14) a pak kousek pěšky – viz mapka 

Oparno – Lovosice: 17:38 (17:49)  

Automobilem: lze zajet až k Černodolskému mlýnu, kde je parkoviště (zdarma) – viz mapka 

3) Ukončení akce plánováno cca na 17:00 hod. 
 

Věříme, že přijmete naše pozvání a v příjemném prostředí Černodolského mlýna zavzpomínáte 

spolu s oddíláky a s rodiči na zážitky a chvíle strávené na Sůváckém táboře „Chřibská 2018“.  

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

Ing. Radek Löwy 

hlavní vedoucí 

Sůváckého tábora 



MAPA 1 – cesta od zastávky autobusu v Oparně 

vlaková trať je zrušena – jezdí náhradní autobusová doprava – odjezd z Autobusového nádraží 

v Lovosicích (je hned vedle vlakového) 
 

 
 

MAPA 2 – doprava autem – od Prahy či od Ústí 
 

   
Po dálnici z dálnice D8 cesta po neplaceném úseku 



MAPA 3 – doprava autem – od Prahy či od Ústí 

 

   
Po dálnici z dálnice D8 cesta po neplaceném úseku 

 

 

MAPA 4 – doprava autem – z Litoměřic (mimo dálnici) 

 

 
 

 



MAPA 5 – doprava autem – z Litoměřic (po dálnici) 

 

 
 

 

MAPA 6 – doprava autem – z Lovosic (mimo dálnici) 

 

 


