
ROBINZONÁDA  2009 
 

Lambaréné 
 

„Každý si své Lambaréné musí najít sám. Ale musí o to velmi a velmi usilovat. Není to snadné.“ 
         Albert Schweitzer 

 
 

Milé kamarádky a kamarádi, 
známá lidová pranostika říká  - březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Po 
dubnu ale přijde květen a to se za pecí schovává už jen hloupý Honza, jenže i jeho 
nakonec maminka pošle s ranečkem buchet do světa na zkušenou. My vám chceme 
nabídnout první květnové dobrodružství prostřednictvím letošní Robinzonády, díky 
níž se dostaneme až do dalekého Lambaréné.  
 
Kdy: 30. dubna - 3. května, tedy od čtvrtečního večera (18 - 20 hodin ubytování) od 20.00 h  
do nedělního oběda do 13.00 hodin. 
 
Kde: táborová základna Domino - Březiny  (poblíž obce Hluboká) 49°50'15.329"N, 16°4'47.92"E 
(cca 6 km východně od Skutče) 
 
Doprava: a) Pathfinderbus – pro účastníky Robinzonády budou vypraveny dva autobusy 

I. Liberecký se zastávkami v Turnově, Mladé Boleslavi, Poděbradech a Hradci Králové 
II. Pražský se zastávkami v Humpolci, Havlíčkově Brodě a Chrudimi. 

Oba autobusy budou vyjíždět v cca 16.00 hodin, podrobné informace o časech a místech jejich 
zastávek dostanou ti, kteří projeví zájem o tuto dopravu.  

b) vlakem do Žďárce u Skutče   
c) autem na místo 

 
Za kolik: Pro ty, kteří se přihlásí a zaplatí v termínu do 20. 4. 2009 je cena akce 270 Kč. 
Ti, kteří se v termínu nepřihlásí, budou platit 320 Kč.  
 
Platbu za akci proveďte bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet č.: 637319/5500, 
variabilní symbol 96101+ číslo oddílu, opět nejpozději do 20. 4. 2009! 
Na každých započatých 8 dětí může být jeden vedoucí zdarma. 
 
Přihlášky: Pomocí přiloženého formuláře  
- prostřednictvím internetové přihlášky http://robinzonada.pathfinder.cz  
- nebo prostřednictvím e-mailu pomocí přiloženého formuláře: robinzonada@pathfinder.cz 
a to nejpozději do 20. dubna 2009! Poté obdržíte podrobnosti o dopravě na místo. 
   
Jídlo a ubytování: Jídlo je zajištěno od páteční snídaně do nedělního oběda. Stravovat se 
budeme v jídelně. Ubytováni budeme v  chatách a srubech.  
 
S sebou: spacáky, oblečení a obutí do přírody (zabalte si podle aktuálního počasí a také 
počítejte s tím, že se počasí může měnit), ešus, lžíce a dále vše další podle osobních potřeb 
 
Případné dotazy na catleen@seznam.cz nebo na telefon 777 212 517.  

                                                                                     Na společné setkání se těší  
                                                                                                       Zlatý střed 
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