
Zajímá vás, jak se žije v týpí? Chcete si vyzkoušet vařit na ohni? Chcete si vyrobit např. nůž a 

pouzdro, indiánské ozdoby, …. Chcete se naučit rozdělávat oheň bez sirek? Chcete zažít 

indiánskou potní chýši? Chcete se naučit stavět týpí, šeltr, rozdělávat oheň a střílet z luku? 

Prostě, 

ZAJÍMÁ VÁS TÁBOŘENÍ LIGY LESNÍ MOUDROSTI? 

Táboření je určeno pro rodiče (prarodiče) s dětmi. Spát budeme v týpí na zemi, vařit si budete 

sami na ohni a mýt se budeme v Kosím potoce. 

Kdy budeme tábořit: 7. – 14. 8. 2016 

Kolik to bude stát: 2500,- osoby nad 15 let 1500,- dítě od 2 do 15 let 

Kde táboříme:  http://mapy.cz/s/aHKL  

Co s sebou: spacák, karimatka, deka, nádobí na oheň (kotlík, pánvička, konvice na čaj, hrnky, 

misky, nože lžíce, …), kanistr nebo obdobná nádoba na pitnou vodu, trvanlivé potraviny 

(čerstvé je možno průběžně dokoupit v blízké obci), oblečení vhodné do přírody a k ohni, 

bedna na uskladnění věcí (nejlépe dřevěná), světlo (baterka, svíčka, lucerna), hygienické 

potřeby (ekologicky odbouratelné), plavky, 

Pokud máte: vlastní týpí, luky, šípy, 

Co zajistíme: celodenní program, týpí, rošt na ohniště do týpí, sadu na rozdělávání ohně 

křesáním, 

Program: Výroba vybavení týpí, předmětů denní potřeby z různých materiálů, táboření a 

aktivity v přírodě 

Jak se připravit na tábor (oblečení, vybavení týpí a vše, co vás bude zajímat): 

Přijďte na informační schůzku 1. června 2016 na adresu Klubovna kmene Changleska Thozi 

v areálu TJ Sokol Praha Vysočany, Novoškolská 696/2, Praha 9 

Podmínkou účasti je seznámení se s táborovým řádem taborovy_rad_2016.doc a jeho 

dodržováním. Přihlášením se na akci beru na vědomí, že po celou dobu tábora mám 

zodpovědnost za svoje děti. Pokud přihlašujete skupinu, výše uvedené podmínky musí splnit 

všechny osoby ve skupině. Do poznámky pak napište kontaktní osobu pro skupinu a 

komunikační email. Pokud jste na webových stránkách www.woodcraft.cz registrujte se 

v pravém horním rohu, jinak na adrese ustredi@woodcraft.cz . Napište do poznámky jména a 

věk účastníků, případně označte skupiny, které by měly být společně v týpí. 

 

Těší se na vás náčelník tábora Indi a spol. 
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