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PROPOZICE – LETNÍ TÁBOR 2023 – DUSNO NAD PRÉRIÍ 

 

Termín:  23. 7. – 5. 8. 2023  

Začátek:  Na tábořišti Malčice v neděli 23.7. mezi 17 a 18 hod.  

Konec: Na tábořišti Malčice v sobotu 5. 8. mezi 11 - 13 hod. 

Místo:  táborová základna Malčice - 48.7871778N, 14.3915078E - https://ctu-

jihoceska.cz/zakladny-ctu/taborova-zakladna-malcice/ 

Pro koho:  Pro děti od 6 do 15 let 

Ubytování:  v tepee, tábořiště je tvořeno dřevěným srubem s kuchyní a podkrovím, kde je 

možné se schovat při špatném počasí 

Strava:  plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), voda, šťáva nebo čaj 

nepřetržitě k dispozici. 

Program:  Pro děti je připravena dobrodružná celotáborová hra inspirovaná indiánskou 

tématikou pojatou netradičním způsobem. Celotáborová hra je přizpůsobena 

věkovému rozložení účastníků. Na táboře zažijeme spoustu zábavných her, 

posedíme u táboráku, zazpíváme si a podnikneme nějaký výlet do okolí 

tábořiště.  

S sebou:  Spací pytel, karimatka, polštářek, sandály, tenisky, pevné boty do terénu, 

holínky, brontská mikina nebo vesta (pouze kdo má), ponožky (dle vlastního 

uvážení), trička 5 ks, mikiny 2 ks, pláštěnka, kalhoty 2 ks, kraťasy 3 ks, spodní 

prádlo (dle vlastního uvážení), plavky, sluneční brýle, pokrývka hlavy, 2 ručníky, 

kapesníky, hygienické potřeby, sirky, zavírací nůž, KPZ, repelent, láhev na vodu, 

ešus, hrnek, příbory, malý batoh (pro výlety mimo tábořiště), drobné kapesné 

(max. 200 Kč), kartička pojišťovny - originál, baterka. Prosím nedávejte dítěti 

telefon a jinou elektroniku.  

Návštěvy:  V neděli 30. 7. 2023 v době od 13:00 do 16:00 

Cena:  3 000 Kč – pro členy oddílu, 3 500 Kč pro nečleny 

Cena zahrnuje: pronájem tábořiště, stravu, provozní režie, výlet. 

Přihlášky:  Nutno odevzdat společně se zálohou 400 Kč nejpozději do 28. dubna 2023 – 

odevzdat na schůzce 

Do 9. 6. 2023:  odevzdat doplatek tábora + potvrzení od lékaře (v den nástupu nesmí 

být starší 24 měsíců)  
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Při příjezdu:  odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti + originál kartičky zdravotní pojišťovny 

(ne kopii) 

Každé dítě před nástupem na tábor bude podrobeno zdravotní kontrole naším 

zdravotníkem. Nemocné dítě, které dobírá např. antibiotika na tábor nebude 

přijato. Dle situace může být vyžadován antigenní test na   covid-19. Bude 

upřesněno dle aktuální situace.  

Žádáme rodiče, aby nedávali svému dítěti žádné cennosti, ani mobilní telefony (v případě 

nutnosti může zavolat dítě od některého z vedoucích). Zároveň upozorňujeme, že přímo v 

tábořišti není signál mobilních operátorů, proto v případě potřeby kontaktovat některého z 

vedoucích posílejte raději SMS. Průběžně chodíme kontrolovat mobil na signál. 

Účastí na letním táboře dáváte organizátorovi a zastřešující organizaci souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů a souhlas se zveřejněním fotografií a videí za účelem propagace oddílu. 

 

Kontaktní osoby: 

Hlavní vedoucí tábora: Robin Hyšpler, tel. 601 582 683 

Hospodář tábora:  Ladislav Sochor, tel. 724 290 822 

Zdravotník tábora:  Šárka Houzarová, tel. 775 253 692 

Celotáborová hra:  Ondřej Brich, tel. 773 036 755; Šárka Houzarová  


