
SEDMIPÍRKO             
                                                                                                                                                                   

   pobytový tábor pro děti od 4 let do 2.třídy                                              
                                                                                    

   termín: sobota 27. 6. – pátek 3. 7. 2019                                                                    
   odjezd: sobota 27.6. ve 12.13 z Hlavního    
   nádraží v Praze, sraz v 11.40 u pokladen 
   příjezd: pátek 3.7. v cca 13.45 na Hlavní    
   nádraží, čekat budeme u pokladen 
   místo konání: obec Hojsova Stráž u Železné    
   Rudy na Šumavě 

                                                                                                                   

Týden plný dobrodružství, her, soutěží a dalších táborových aktivit pro všechny malé i větší 
indiány v krásné šumavské přírodě. 
 

Program: 

sobota - příjezd, ubytování, průzkum okolí, rozdělení  

do kmenů (hra), táborák, boj o první pírko 

neděle - hry v lese, tábornické dovednosti, odpoledne  

výroba čelenky, barvení triček, lesní domečky, večer  

míčové hry, boj o druhé pírko 

pondělí - celodenní stopovačka divoké zvěře, cesta k  

Černému jezeru, boj o třetí pírko 

úterý - indiánské (hry lakros, papoahakapiu), tábornické dovednosti, odpoledne výroba korálků 

a amuletů, večer plíživka (hra), táborák, boj o čtvrté pírko 

středa - výroba lesních totemů, tábornické dovednosti, malování korálků, odpoledne výlet do 

minizoo, večer stezka odvahy, přespání ve stanech, boj o páté pírko 

čtvrtek - chytání koní, tábornické dovednosti, odpoledne akční hra, boj o šesté a sedmé pírko, 

večer vyhodnocení hry, velký oheň 

pátek - balení a odjezd domů 
 

ubytování a stravování:  

Zděná horská chata. Vaříme společně sami, začínáme večeří.                                                                                        

co bude dítě potřebovat na cestu: 

Pohodlné sportovní oblečení a obuv, velkou svačinu (začínáme večeří) a pití v nerozbitné láhvi.  

co bude dítě potřebovat s sebou: 

Každý účastník obdrží v dostatečném předstihu mailem podrobný soupis vybavení.  

cena: 3.500 Kč (v ceně je jízdné, ubytování, stravování, poplatky, vstupy, odborné vedení, 

pojištění i nějaký mls) 

                                                                         vedoucí tábora, zdravotník:  

                                                                         Lucie Macourková, Tereza Šimková, Dominik Kaňka                         

                                                                         instruktoři: 

                                                                         Lukáš Macourek, Adam Macourek, Josef Tomšíček     

                                                                         organizátor tábora:                                                                        

                                                                         Kulturní centrum Průhon, příspěvková organizace                                                               

                                                                         Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                         kurzy@pruhon.cz, +420 601 324 846                                                                         

                                                                         www.pruhon.cz / kurzy    

http://www.pruhon.cz/
http://www.pruhon.cz/

