
 
 

 
 

ŠKOLA ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH 
 

Ředitel:  Albus Brumbál 
(nositel  Merlinova řádu první třídy,  Veliký čár,  
Nejvyšší divotvorce,  Nejhlavnější  hlavoun, 
Mezinárodní sdružení kouzelníků) 

 
Vážený pane Skaute,  

s potěšením Vám oznamujeme,  
že ve Škole čar a kouzel 
v Bradavicích počítáme se  
studijním místem pro Vás. 
 
V příloze Vám zasíláme 

seznam všech potřebných  
knih a vybavení. 
 
Školní rok začíná 4. července. 

Očekáváme Vaši sovu nejpozději  
30. června.  
 
Se srdečným pozdravem 
 

 
 

Minerva McGonagallová 
Minerva McGonagallová 

Zástupkyně ředitele



 
INFORMACE O TÁBOŘE 1. ODDÍLU TŘEBÍČ 

 
Začátek tábora:  4. Července 2016 
 sraz: vlakové nádraží v Třebíči v 9:00 h (odjezd vlaku v 9:25h) 
 

Konec tábora: 17. července 2016 
 Příjezd na vlakové nádraží v Třebíči ve 14:29 h 
 Zavazadla budou k vyzvednutí v klubovně asi v 15:30. 
 
SEZNAM VĚCÍ: 
 

Na nádraží:  nástupní list dítěte na tábor, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
 
Do vlaku: malý batoh se svačinou a obědem na 4.7.2016 (večeři děti dostanou již na táboře),
 láhev s pitím, kterou budou děti používat i v průběhu tábora na výletech 
 
Do kufru si zabalte (Kufr by neměl být vyšší než 40 cm, nevejde se pak pod postel):  
 

Teplý spací pytel, deku, karimatku, polštářek, pokrývku hlavy, pláštěnku, pravidelně užívané léky 
 

Starší oblečení: 
dlouhé kalhoty, bunda (větrovka), svetr, mikina, ponožky (alespoň 8 párů), trička s krátkým a dlouhým 
rukávem, spodní prádlo (alespoň 8 kusů), plavky, kraťasy, kapesníky, oblečení na spaní 
SKAUTSKÝ KROJ – košile, turbánek, šátek, odznak, kalhoty (rifle nebo hnědé) nebo sukně (riflová 
nebo hnědá), oddílové tričko 
 

Obuv: 
Botasky, pevnější obuv (pohorky), holinky, sandále 
 

Ostatní: 
KPZ, nůžky, uzlovačka, nůž, hygienické potřeby, opalovací krém, ručníky, šátek, trojdílný ešus, příbor, 
hrníček, kapsář (jeden do stanu), svíčka do stanu v nehořlavém obalu, baterka + náhradní baterie, utěrka, 
ramínko, píšťalka, repelent, kolíčky na prádlo, kus šňůry na prádlo do stanu, dopisní papíry, obálky, 
známky, blok, psací potřeby, pastelky, menší finanční obnos, hudební nástroj, mazlítko, společenská hra 
 

Speciální: 
Černý kouzelnický hábit (stačí i černá obdélníková látka přehozená přes ramena, s knoflíkem na zapnutí 
kolem krku) 
 

• Dětem bude 5x denně podávána strava. Prosíme Vás, abyste dětem na návštěvní den nevozili 
nadměrné zásoby jídla a zejména sladkostí. Z hygienických důvodů není možné přivezené 
potraviny (včetně sladkostí) skladovat. 

• Návštěvy omezte na neděli 10. července 2016 po obědě (cca od 14:00). 
• Na tábor nebrat elektronické hry, MP3 přehrávače, mobilní telefony (V místě táboření je špatný 

signál, a následně není možné nikde dobít baterii telefonu). Vše zabavíme! 
• Alergiky prosím vybavte příslušnými léky. Zkontrolujte, zda léky nemají prošlou lhůtu!  
• Všechna zavazadla doneste ve čtvrtek 30. června 2016 mezi 18. a 19. hod. do klubovny u 

hvězdárny. Budou na tábor odvezena nákladním automobilem. Igelitové tašky nejsou vhodné a 
nepovezeme je! Velmi prosíme o dodržení termínu, jiná varianta je pro nás obtěžující. 

• Účastník je povinen dodržovat Táborový řád a účastnit se programu. V případě hrubého nebo 
opakovaného porušení Táborového řádu může být účastník z tábora bez finanční náhrady 
vyloučen. 

 Adresa pro doručování pošty: 
  Skautský tábor v Pavlovcích u Chlumu 
  Jméno dítěte 
  675 07  pošta Čechtín 
 
 
Případné dotazy ohledně tábora zodpoví: 
Jan Máca:  tel.: 736 747 946    Klára Pavlasová:  tel.: 736 264 210 


