
Píše se rok 1423 a v Čechách není stále klid a bezpečno. Zemí putují vojska
husitů a křižáků a nikdo není v bezpečí. Je těžké rozhodnout se, ke které straně se

přidat, a ochránit tak své poddané a své majetky. Panu Hanuši z Lipé, Racku
Kobylovi, Hynčemu Ptáčkovi, ale i šenkýřce, mlynářovi a dalším hrozí veliké

nebezpečí!!!
Tábor je určen pro chlapce a děvčata ve věku 6 až 14 let.

Termín: 02. 07. 2023 – 15. 07. 2023
Cena poukazu: 6750 Kč

Pro letošní rok jsme si pro děti připravili pokračování
dobrodružné hry z prostředí českého středověku, ve které
nebude nouze o dobrodružství, koně a další zábavu.

Co děti čeká:
od zkušených vedoucích se mohou naučit, jak přežít
v přírodě, rozdělávat oheň, vyrábět různé předměty,
seznámení s novými kamarády a poznání nových míst,
celotáborová hra, ve které se děti pustí do plnění úkolů
a soutěží s hromadou zábavy a dobrodružství,
tvorba v dětských dílnách (hrnčířství, lanařství, tiskárna
a tak dále),
velký sportovní turnaj s možností získání putovního
poháru města Stonetownu tzv. „Zlatý kýbl“.

Dále mimo táborovou hru na děti čeká nefalšovaná atmosféra
westernového městečka, kde si mohou vyzkoušet střelbu z luku,
hod tomahavkem, rýžování zlata a mnoho jiných dovedností.

Místo:
Areál tábora se nachází u města Humpolec.
Tábor je srubový a stanový, kuchyně, jídelna,
společenská místnost a sociální zařízení jsou
v pevných budovách.
Organizace tábora:
❖ strava 5x denně
❖ spaní ve srubech a v tee-pee
❖ přírodní koupaliště
❖ vícedenní výlet
❖ ukázky dovedností
❖ celotáborová hra, hry jednotlivců a oddílů
❖ velký sportovní turnaj o Zlatý kýbl
❖ dětské dílničky (hrnčířství, malování atd.)
❖ a hromada další zábavy
❖ …to vše ve skutečném westernovém městě

http://www.stonetown.cze-mail: tabor@stonetown.cz

Máte-li o tábor zájem, nebo se chcete
dozvědět něco více,

rádi vám poskytneme informace
na tel. 606 784 582.
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