
ŠKOLA ČAR A KOUZEL V 
BRADAVICÍCH 

důležité informace pro studenty

29. 6. Shromažďování zavazadel na klubovně: 16:00-18:00 

30. 6. Odjezd na stavbu pro skauty a skautky: 7:30 na Hlavním nádraží 

2. 7. Odjezd na tábor pro světlušky a vlčata: 7:30 na Hlavním nádraží 

14. 7. Konec tábora pro světlušky a vlčata: 17:45 na Hlavním nádraží,

nebo na tábořišti po 13. hodině. Zároveň je možné navštívit v této době

skauty a skautky. 

21. 7. Konec tábora pro skauty a skautky: 17:45 na Hlavním nádraží,

nebo na tábořišti 

Na cestu kroj či oddílové tričko a šátek, s sebou malý batůžek se svačinou

a pitím na cestu a pláštěnkou. 

Na nohy pohodlné boty, protože od vlaku na tábořiště se jde ještě asi dvě

hodiny pěšky.



Při stavbě tábora je opravdu spoustu práce, proto bychom uvítali vaši

pomoc na stavbě (30. – 1. 6.) nebo na bourání (20. – 21. 7.). Co se přespání

týče, vezměte si buď vlastní stan, nebo můžete spát spolu s námi v jídelně. 

Samozřejmě můžete přijet jen na jeden den, i to nám pomůže. Skutečně

budeme moc rádi za každou ruku navíc. 

V případě že se rozhodnete přijet, kontaktujte prosím Zuzanu Švejcarovou -

Zelí (svejcarova.zuzka@gmail.com, tel.: 721 364 916), 

Naše tábořiště se nachází mezi vesničkami Chvalšovice a Kunkovice 

v Pošumaví. Přesné souřadnice: 49°14‘16.802‘‘N, 13°19‘45.771‘‘E. Táboříme v

podsadových stanech a celý tábor stavíme takřka na zelené louce. 

Na silnici E53 od Klatov na Železnou Rudu odbočte cca 2 km za obcí

Čachrov na Kunkovice. Po 1 km na křižovatce ve tvaru Y odbočte doprava.

Po této cestě dojedete až do Chvalšovic, kde je nutné nechat auto, protože

zde silnice končí. Auto zaparkujte u kravína. Zde už budou šipky označující

cestu k táboru. 

Tábor 53. oddílu Šedá střelka 

Chvalšovice 

Pošta Klatovy 

339 01 

(Prosíme, abyste posílali jen pohledy a dopisy a nikoli balíčky). 

Vzhledem k tomu, že na tábořišti není možné si nabíjet telefon, budou

vedoucí k dispozici pouze po večerech, a to na telefonních číslech: 

Klára Kozáková – Kostelníček (vedoucí tábora) 

730 977 291 

Matěj Rott - BoB (zástupce vedoucího tábora) 

721 278 349 

Kontakty

Táboření

Stavba a bourání

Nejvhodnější cesta



Žáci prvního ročníku budou potřebovat: 

Jednobarevný pracovní hábit (černý, klidně vlastní výroby) 

Jednu jednobarevnou špičatou čapku (černou, také možno vyrobit

domácí improvizovanou třeba z papíru), čapka není pro studenty

prvního ročníku povinná 

Kouzelnickou hůlku, z libovolného materiálu

SEZNAM POMŮCEK

Spací pytel - i v létě se noční teploty na Šumavě mohou pohybovat okolo 

5 °C a proto je kvalitní spacák velmi důležitý. Doporučený střih je mumie 

s komfortem pod 0 °C.

Malý polštářek, měkká podložka na postel - nejlépe karimatka a/nebo deka.

Oblečení na spaní (spíše teplejší). 

Turistické boty (pevné, ve kterých se dá vydržet celý den), gumovky,

sportovní boty, sandály. 

Krojová košile, šátek, turbánek, oddílové triko, dlouhé krojové kalhoty

(mohou být modré, hnědé či černé džíny bez nápadných ozdob), krátké

krojové kalhoty či krojová sukně pro děvčata (opět stačí jednobarevná sukně

či kraťasy bez nápadných ozdob), ramínko na pověšení kroje.

Ponožky a spodní prádlo alespoň na každý den jedny, látkový pytel na

špinavé prádlo 

Povinné pomůcky

Stejnokroj



Trička s krátkým rukávem v dostatečném počtu, tílko, 2 mikiny

Plavky, nekrojový šátek, sluneční brýle, kapesníky.

Kraťasy (popřípadě sukně), tepláky, dlouhé nekrojové kalhoty

Větrovka či bunda do deště, pláštěnka. 

Čepice proti slunci, teplá čepice na hlídku nebo noční hru, sluneční brýle

Dva ručníky, mýdlo, šampon, kartáček a pasta na zuby, krém na opalování,

toaletní papír, repelent. Netrváme důsledně na ekologicky šetrné kosmetice,

ale kdo ji vlastní, nechť ji přibalí do kufru.

Ešuš či miska, hrneček, lžíce označené tak, aby si je majitel poznal. 

KPZ, uzlovačka, zápisník, psací potřeby, stezka, 5 papírových koulí,

nekrojový šátek, láhev na vodu 

Dobře svítící baterka či čelovka

Noviny na sušení bot.

Kus bílé látky či prostěradla přibližně 1x1m (pouze pro účastníky třetího

týdne tábora) 

 

 

 

Kapsář na zorganizování i těch úplně nejmenších věcí

Igelit na zateplení podsady – do stanu pak nefouká a je v něm příjemněji

Kniha, hudební nástroj, zpěvník, malá stolní hra

Poštovní známky, adresy nejbližších

Kapesné 100 - 200 Kč. V nejbližším okolí tábora není možnost nic kupovat,

a proto ani není potřeba vyšší kapesné

Domácí zavařenina opět není povinnou součástí zavazadla, kdo však chce  

a může věnovat tuto pochoutku Bradavické kuchyni, může ji přinést 

na klubovnu spolu s kufrem

Žáci si s sebou mohou rovněž přivézt sovu nebo kočku nebo žábu 

 

Mobilní telefony a další elektronická zařízení není možné v kouzelnickém

světě nabíjet. Rovněž není možné, aby děti měly telefon stále u sebe. Telefon

se může také snadno rozbít při létání na koštěti. Proto prosím pečlivě zvažte,

zde jej dětem dáte s sebou. 

 

Důsledně zakázány jsou velké nože a drahé hračky.

Nepovinné pomůcky



Každý den dostávají děti pětkrát denně jídlo a občas je zařazena i sladká

svačina, a proto není nutné dětem zabalit velké množství sladkostí. Menší

děti (světlušky a vlčata) musí mít krabičky či tašky s pochoutkami označené

jménem, jejich sladkosti jsou totiž z hygienických důvodů skladovány ve

velké truhle v zásobovacím stanu. 

Každý kouzelník by měl vědět, kde je co zabaleno, proto by měli při balení

alespoň pomáhat 

Věci je potřeba jako vždy zabalit do kufru. Protože jedině kufr se vejde pod

postel a jde v něm udržet pořádek. Stáří a opotřebovanost kufru je spíše

výhodou a příliš velký kufr se nedá uložit na podlážku pod postelí. Spacák,

karimatka a batohy mohou být samozřejmě zvlášť. 

Přejeme mnoho úspěchů v nadcházejícím studiu. 

A očekáváme Vás v daný čas na nástupišti 9 a 3/4 


