
Informace k podzimnímu táboru 2017 🌲  

📆  Podzimní tábor na Travné proběhne v době od 25.10. do 29.10. 2017.  

🎒  Zavazadla se budou odevzdávat den před odjezdem, tj. v úterý 24.10. v Orlovně od 
17.30. Věci pak pojedou na Travnou auty.  

🚂  Sraz dětí k  odjezdu na tábor bude ve středu 25.10. ve 14.30 na hlavním nádraží 
v Olomouci. Vlak odjíždí ve 14.56! Do vlaku dětem přibalte svačinu, první jídlo bude až 
večeře kolem 19. hodiny.  

📄  Nezapomeňte si prosím s sebou vzít podepsané přihlášky a bezinfekčnost.  

💵  Placení proběhne ve středu před odjezdem při předávání dětí v hotovosti – vemte si 
prosím přesnou částku. Pro členy Orla je cena 1500 Kč, pro nečleny 1600 Kč.  

🌨  Tábor se ponese ve velmi podobném duchu jako ten letní – je ale potřeba brát v potaz 
možnost horšího počasí a jistotu nižších teplot. Kromě teplého oblečení vybavte své dítě, 
pokud máte možnost, i teplým spacákem. Venku spát sice nebudeme, ale v případě, že se 
fara nestihne vytopit, je lepší mít na první noc teplejší spacák. Topit budeme ihned od 
příjezdu v kotli na dřevo. Na faře je elektřina i teplá voda. 

🥘  Vaření bude probíhat ve skupinkách společně s vedoucími tak, aby si to mohl vyzkoušet 
postupně každý.  

⛪  V neděli 29.10. budeme z Travné odjíždět po mši svaté, tedy v 16.00.  

🛤  Příjezd do Olomouce bude v 18.58 vlakem Sp 1702 / 902. Věci budou k převzetí ihned 
u nádraží - ul. Táborská. 

Sumarizace věcí na tábor: Teplé oblečení na celou dobu tábora (ponožky, bundu, 
dlouhé kalhoty…), pevná obuv, přezůvky do budovy, osobní potřeby k  hygieně 
(mýdlo, kartáček, pastu, toaletní papír, kapesníčky, ručník…), spacák (pokud možno 
teplý), čelovka, léky, lahev na vodu, (ešus). Přibalit si můžete i oblíbenou 
společenskou hru. 

Kontakty: 

V úterý věci převezme Vojtěch Lakomý, tel.: +420 734 397 824 

Ve středu u odjezdu bude Radomír Nádvorník, tel.: +420 723 626 505 

Jakékoli dotazy na e-mail: info@orelvb.cz 

Těšíme se na Vás!
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