
Letný biblický tábor pre mládež  „Králiky 2018“. 
 
Milí mládežníci,  
 
      priblížil sa nám náš tradičný mládežnícky letný tábor. Prosíme, aby ste venovali 
pozornosť týmto informáciám. 
  
     Odchod výpravy je spoločným objednaným autobusom  v pondelok 9. júla 2018 o 9.00 
hod. od kostola Svätého Ducha. Príchod domov bude v sobotu 15. júla, asi o 15.30 hod., 
pred kostol Svätého Ducha (odchod z Králikov je cca  o 13.00 hod.) 
 

     Miestom pobytu je chata Borinka na Králikoch. Boli sme tu už pred ôsmymi a šiestimi 
rokmi a mali sme veľmi pekné tábory. Králiky sú dedinou na úpätí Kremnických vrchov. 
Treba nám ísť do Banskej Bystrice a potom cez Podlavice a Tajov na Králiky (je to asi 12 km 
od Banskej Bystrice). Chata sa nachádza v rekreačnej oblasti v hornej časti dediny blízko 
zjazdovky. Cesta k nej je označená tabuľami. Z chaty sú krásne výhľady na Poľanu, Nízke 
Tatry a Veľkú Fatru. Nachádza sa hneď pod lesom, je pri nej asfaltová a trávnatá plocha, 
ohnisko, dajú sa podnikať pekné vychádzky do okolia. 

     Chata má 40 miest na dvoch poschodiach, pre chlapcov a pre dievčatá sú na chodbách 
zvlášť sociálne zariadenia. Chata má vlastnú kuchyňu, jedáleň, bufet a spoločenské 
miestnosti. 
     Stravovanie začíname v pondelok 9. júla teplou večerou. Suchý obed si na ten deň treba 
zobrať z domu! Stravovanie končíme v sobotu 14. júla teplým obedom. Strava bude trikrát 
denne. 
 
     Telefonický kontakt do penziónu: 0905 / 241 860 (chatár p. Holý) 
     Mobil farára je: 0903 / 255197 
     www.chataborinka.sk    
 
     Farár bude mať pre prípad potreby so sebou osobné auto. Výprava je vybavená liekmi a 
zdravotníckym materiálom. V prípade potreby je blízko lekárska pomoc v Banskej Bystrici. 
 
     Zobrať si treba (chceme si urobiť i trocha turistiky) oblečenie do teplého i studeného 
počasia, vetrovku do dažďa, športovú obuv na pohyb a turistiku, hygienické potreby, 
pyžamo, prezuvky do chaty, fľašu na vodu, batôžok, svoju Bibliu alebo aspoň Novú Zmluvu, 
pero, všetci kartičku poistenca. Pre každý prípad aj plavky, ak by sme navštívili kúpalisko 
v Banskej Bystrici.  
 
     Účastnícky poplatok je 70,- €, možno ho zaplatiť kedykoľvek, aj pred odchodom 
autobusu. Treba si zobrať aj vlastné peniaze, v penzióne by mal fungovať bufet, v dedine je 
obchod.   
 
     Môžete so sebou zobrať niečo, čím by  spríjemnili život sebe i ostatným, potešíme sa: 
spoločenská hra, nejaké drobné športové náčinie. Ak by rodičia dokázali podarovať nejaké 
ovocie či zeleninu, potešíme sa. Všetko ďalšie, čo by sme potrebovali (napríklad suroviny na 
opekanie a pod.), nakúpime na mieste. 
 
     Pre mládež je pripravený každý deň duchovný program, výlety do okolia, šport, veselé 
spoločenstvo. Určite sa nebudeme nudiť. 
 
     Modlime sa za bezpečie pre účastníkov nášho tábora, za  osobný duchovný prospech 
a duchovný rast našich mládežníkov, za peknú, radostnú atmosféru tábora  a upevnenie 
vzťahov. 
 
 
 
     V mene vedúcich mládeže - Ivan Eľko, farár. 

http://www.chataborinka.sk/

