
 

 

 
 

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 
 

12. října 2019 (sobota), sraz nejpozději ve 14:15 hod. 

u přístaviště na Střeleckém ostrově v Litoměřicích 
 

Jak se tam dostanete - viz tento odkaz    MAPA   (klikni myší na MAPA)) 

Pokud se k nám chcete připojit až v Lovosicích, najdete nás od 15:20 hod. zde MAPA2 

 

Co jsme pro Vás letos připravili?  

 Plavbu výletní lodí z Litoměřic do Lovosic 

 Povídání o táboře 2019, popř. i o táboře 2020 

 Lovosická stezka – drobné soutěže v lesoparku Osmička v Lovosicích 

 Možná produkci krátkého videodokumentu o průběhu tábora 2019 v prostorách Místní skupiny 

Českého rybářského svazu v Lovosicích 

 Možnost občerstvení (ve vlastní režii) na lodi či u rybářů  
 

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 strávené říjnové soboty a 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) Časový rozpis – odplutí z LTM v 14:30, přistání v Lovosicích 15:20, promítání 15:30 – 15:40, 

15:45 – 16:30 soutěže na Osmičce + občerstvení,  

5) odjezd zpět do Litoměřic – 17:00 společně autobusem nebo 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 stejně jako společný odjezd autobusem zpět do Litoměřic 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 

hlavní vedoucí 

Sůváckého tábora 

https://drive.google.com/open?id=18CNTM3StfIZmC_hvxF7CU0Isx0E&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Ecw4EY8Zeji8KG5xOUy_lW9M85dT2Rpl&usp=sharing

