
 

 

 

Příměstský tábor 

VŠEMI SMYSLY 

2021 
 

  



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: 19. 7. - 23. 7. 2021 

Sraz v 8:00 – 8:30 h u jurty Skuliny v Doubí. Za vesničkou SOS odbočit vlevo směrem Kozí 

hřbety. Zázemí Skuliny se nachází vlevo od cesty proti třešňovému sadu. 

(https://mapy.cz/s/cugalodozu)  

Sraz v 8:00 h v Doubí, v den výletu na kole bude místo srazu jiné. Před počátkem tábora 

upřesníme. Vhodný den pro výlet bude vybrán podle předpovědi počasí.  

Vyzvedávání v 16:00 na stejném místě. 

 

Kde? 

Čas budeme trávit v nově vybudovaném zázemí lesní školy Skuliny. V současné době 

pracujeme na stavbě jurty. Koncem jara bude v daném místě zázemí připraveno.  

 

Co znamená všemi smysly? 

Každý den zapojíme více jeden ze smyslů. Pokusíme se cítit skryté vůně, vidět za roh, 

slyšet ticho, dotknout se prázdna a ochutnat nepoznané. 

A i něco víc… Pojedeme na kole, polezeme na skály (pouze odvážlivci s jištěním zkušené 

lezkyně), vařit v kotlíku na ohni, budeme tvořit a hrát si nejenom v lese.  

 

Pro koho? 

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

 

Spaní ve čtvrtek pro případné zájemce 

Ve vlastních spacácích, na vlastní karimatce v jurtě, případně ve vlastním stanu nebo 

pod širákem. Účast si potvrdíme během středy. 

https://mapy.cz/s/cugalodozu


Strava 

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

zdrojů. Součástí bude oběd a dopolední a odpolední svačina. Vegetariánství či jiné diety 

budeme řešit po domluvě.   

 

Cena a platba 

Cena je 2600 Kč za dítě (záloha 1000 Kč do 1. 5. 2021, doplatek 1600 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 zůstane po celou dobu v zázemí. Domů si 

děti budou vozit pouze věci na výměnu. 

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

neočekáváme), plavky a osuška k vodě.  

 Repelent, opalovací krém podle vlastního uvážení. 

 

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 zůstávají v 

zázemí.  

 

 


