
Důležité informace: 

 
Seznam věcí na tábor 

 
Oblečení    Ostatní 
pláštěnka    spací pytel + karimatka 
letní bunda    ešus, příbor, hrnek 
dlouhé kalhoty    ručník, mýdlo, hřeben 
svetry/mikiny    zubní kartáček, pasta 
trička s dl. rukávem   repelent, krém na opalování 
trička s krátkým rukávem   baterka a náhradní baterie 
kraťasy     láhev na pití 
ponožky/ hrubé ponožky    léky, které užíváš 
oblečení na spaní    papírové kapesníky 
spodní prádlo    psací potřeby, bloček  
plavky     sluneční brýle 
DOBRÉ BOTY    kapesné (cca 300 Kč) 
sandály, tenisky    uzlovačku (provaz 3m) 
kšiltovka nebo šátek    
 
Věci sbalte prosím tak, že je děti budou mít v jednom velkém zavazadle (ideálně horský 
batoh). Prosíme nedávejte dětem na tábor drahé předměty (šperky, MP3 přehrávače, mobily 
apod.) a kolečkové brusle (ne všichni mají možnost mít tam kolečkové brusle a zároveň to 
někdy narušuje program). Na táboře bude k dispozici nepravidelně bufet, ve kterém si lze 
zakoupit sladkosti. 
 
Tábor bude ve vojenském stylu, takže Vás prosíme, aby jste pořídili svým dětem, pokud 
nemají, kalhoty nebo tepláky s maskáčovým vzorem (nejlépe maskáče), ale není třeba nic 
drahého. Tyto kalhoty budou používaný hlavně na nástupech. Na táboře dostane každý 
táborník vojenskou košili a speciální vojenskou čepici.  
 
Prosíme Vás rodiče, aby jste nedávali svým dětem mobilní telefony. Zavolat jim budete 
moci, na telefon: 737 022 283 v odpoledních hodinách. Ony vám také budou moci zavolat z 
tohoto telefonu. Jestli přijedou s telefonem, budou ho muset odevzdat hlavnímu vedoucímu 
a dostanou ho zpět na konci tábora. Jedeme do přírody, tak toho chceme naplno využít. 
 

Hlavní vedoucí:  Szymon Czudek (tel.: 737 022 283) 
Zástupce:   Samuel Boszczyk (tel.: 603 338 669) 
 
 

Informace pro rodiče: 
Doprava: Oproti minulému roku jsme se s týmem vedoucích rozhodli změnit dopravu a to 
tak, že zajistíme cestu pouze tam. Je to z toho důvodu, že hromadná cesta autobusem je 
finančně náročná. Cestou tam však můžeme využít autobus s táborníky z Ostravy a cena se 
tak o polovinu sníží. Bohužel cestou zpět to nejde. Pokud by však pro Vás toto měl být 
problém a nemohli by jste své dítě z toho důvodu poslat na tábor, zaškrtněte v přihlášce 
potřebuji zajistit cestu zpět a my se o to postaráme. 
Pokud budete chtít, můžete se přijet podívat kde, a jak vaše děti tráví čas a to v návštěvní 
den, který bude v neděli 28.7. Nejezděte však do tábořiště dříve než v 14 hod.  
K tábořišti vede hezká asfaltová cesta, ale vjezd je tam možný pouze s povolením obce 
Sloup. Proto Vás žádáme aby jste auta nechali u kulturního domu a do tábořiště došli pěšky. 
Pokud se vám nechce pěšky můžete si vzít kolečkové brusle nebo kolo. 
Tábořiště má omezený počet míst, pokud tedy chcete mít jistotu toho, že Vaše dítě bude moct 
jet, čím jak nejdříve odevzdejte vyplněnou přihlášku.  

Děkujeme za pochopení Tým vedoucích 
 
Nástup na tábor 
Při nástupu na tábor bude potřeba odevzdat posudek a nástupní list!!! 

Odjezd: Třinec 
21.7.2019 v 8:50 z parkoviště vedle haly Stars 
49.6707869N, 18.6690211E 
 
Odjezd: Horní Suchá 
21.7.2019 v 9:30 u CB Horní Suchá 
Těrlická 353/64 
735 35 Horní Suchá  
 
Místo převzetí dětí:  
Sloup 189 
679 13  Sloup 
Jihomoravský kraj 
 
Vyzvednout své děti si budete moct u Kulturního domu v obci Sloup, kde se dá pohodlně 
zaparkovat, a to mezi 12:00 a 13:00. 
Pokud si zvolíte, že potřebujete zajistit dopravu zpět, předpokládaný návrat by byl kolem 
16:00 na vlakové nádraží v Horní Suché a 16:30 na nádraží do Třince centrum. 


