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Kdo jsme? 

 

Tři průvodkyně z lesní školky a školy a maminky velké hromady dětí, které rády tráví čas 

s dětmi, v lese, hraním a tvořením. 

 

 

A naše mota v přístupu k dětem: 

 

 

............ 

 



Termín: 14. 8. - 21. 8. 2021 

Sraz v 9:20 h na dolním nádraží na velkém parkovišti (naložení věcí do auta a odjezd 

autobusem směr Třebouň v 10:05). 

Návrat na dolní nádraží v sobotu v 16 h (vyzvedávání věcí opět na velkém parkovišti 

vedle dolního nádraží). 

 

Kde? 

Čas budeme trávit na více místech. Oproti loňskému ročníku pojedeme v opačném 

směru. Začneme v Třebouni, kde budeme spát ve stanech, k dispozici budeme mít vnitřní 

i venkovní toaletu, sprchu a zázemí domu. Budeme zde péct pizzu ve venkovní hliněné peci 

a jednu noc strávíme při příznivém počasí na trampské osadě vzdálené cca 2 km od obce. 

Navštívíme farmu s domácími zvířaty a zajezdíme si na koni. Další zastávkou bude Bečovská 

botanická zahrada. Kdo bude mít chuť, může si vyzkoušet místní ferratu a slaňování (vše pod 

dohledem zkušené lezkyně). Poslední cíl je v Suché u Nejdku, kde budou děti spát ve stanech 

na zahradě vedle chaty. Chata je plně vybavená, děti zde mají komfort toalety, sprchy, sauny 

apod.  

       V průběhu celého pobytu budeme hrát celotáborovou kooperační hru, lítat po lese, 

koupat se, vařit na ohni, vyrábět přívěsek z pryskyřice a jen tak užívat plynutí času. 

  



Pro koho? 

Děti od 6 let, které chtějí pobýt v přírodě, hrát si a být součástí party. Zkušenosti 

s pobytem v lese či spaním venku nejsou potřeba. Od toho jedete k nám, zažít, prožít, cítit. 

Spaní 

Ve vlastních spacácích, na vlastní karimatce. Děti umístíme do stanů po dvojicích až 

trojicích. Pokud jste majiteli stanu a jste ochotni zapůjčit ho dětem na tábor, budeme rády. 

Při pěkném počasí je možné spát pod širákem. 

Strava 

Poskytneme dětem celodenní kvalitní stravu připravenou s láskou a z kvalitních surovin 

z lokálních zdrojů. Na večeřích a snídaních budou děti aktivně spolupracovat a společně vařit 

na ohni. Vegetariánství či jiné diety budeme řešit po domluvě.   

Cena a platba 

Cena je 4500 Kč za dítě (záloha 2000 Kč do 1. 5. 2021, doplatek 2500 Kč do 1. 7. 2021). 

Cena zahrnuje pobyt, stravu, veškeré výdaje spojené s cestováním, vstupným a materiálem 

na tvoření. 

Platbu pošlete na č. ú.: 2901775312/2010 nejpozději do 1. 7. 2020. 

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte!!! 

 

Přihláška 

// /

 

 

 

  

https://1url.cz/Rz6lk


Co s sebou? 

 Jeden menší batoh s lahví na pití a prázdnou dózou na svačinu na výlety. 

Druhý batoh nebo kufr s věcmi, spacák, karimatka, stan (po domluvě 

s námi) – budeme převážet doprovodným autem. 

 Oblečení na sedm dní, s ohledem na všechny druhy počasí (sníh 

neočekáváme), plavky a osuška k vodě.  

 Misku nebo ešus, lžíci a plecháček nebo hrníček, láhev na pití. 

 Nůž, čelovku. 

 Ručník, hygienické potřeby (kartáček a pasta stačí, mýdlo poskytneme, 

pokud chce mít dítě vlastní, prosíme pouze ekologické). 

 Repelent určitě využijí. 

 Knihu, hudební nástroj či hru.  

 Kapesné na nanuky v Bečovské botanické zahradě. 

 

 

Zbylé informace (ne však méně důležité) 

Komunikace během tábora bude probíhat prostřednictvím WhatsApp skupiny, kam vám 

budeme zasílat fotky a průběžné informace o tom, kde jsme a co děláme. Oblečení sbalte 

dětem klidně staré, při lezení po stromech, dělání ohně se věci mohou zničit, polepit smolou 

či roztrhat. Mobilní telefony a jiné drahé věci nikomu zakazovat nebudeme, jen za ně 

neneseme zodpovědnost. Děti budou cestovat pouze s batůžkem, zbylá zavazadla budeme 

převážet autem. Pouze na osadu si ponesou spacák a karimatku samy. 

 

 


