
RODINNÝ TÁBOR

TERMÍN: 6.-13. 8. 2023

MÍSTO: Nadějkov - uprostřed lesů, 20 km od Milevska a 20 km od 
Tábora

UBYTOVÁNÍ cena za noc: 

Velká chatka s elektrikou (dvě palandy, dvě policové skříně, noční 
stolek) cena na 800,- Kč

Malá chatka s elektrikou (dvě palandy, noční stolek) cena 700Kč 

Chatka bez elektriky (dvě palandy, skříňka) cena 500Kč 

Stan s podsadou (skříňka, dvě postele) cena 300Kč 

STRAVA cena za den:

Do 2let zdarma bez nároku na stravu

3 – 5let 250Kč 

6 – 8let 295Kč

9 – 99let 465Kč

- snídaně formou švédských stolů, dopolední svačina ovoce, 
oběd, lehká odpolední svačina, večeře

- pitný režim po celý den
- káva a čaj celý po celý den k dispozici
- lednice a mikrovlnná trouba k dispozici
- zajištění speciální stravy je možné po předchozí domluvě
- na místě je možnost zakoupení drobného občerstvení, nealko i 

alko nápojů
- NELZE platit platební kartou
- parkování možné přímo v areálu tábora zdarma
- cena za ubytování nezahrnuje pobytovou taxu Kč 

10,-/osoba/den(osoba starší 15 let), platí se na místě



DŮLEŽITÉ INFORMACE

- s sebou: vlastní spacák, polštářek, baterku, malý batůžek a 
lahev na pití pro děti

- společné sociální zařízení
- doprava na tábor vlastní
- zahájení obědem, ukončení snídaní

PROGRAM: 

Dopoledne – zábavný program pro děti od 5 let bez rodičů, mladší 
děti se mohou zapojit za doprovodu rodičů

- malování na triko, malování na hrnek, sportovní hry, táborové 
dovednosti, …

Odpoledne – hry pro rodinné teamy – celotáborová hra Divoký západ

Společný večerní program – disco, deskové hry, stezka odvahy, 
táborák, letní kino

Volná středa – možnost individuálního celodenního výletu (lze zajistit
jídlo formou balíčku)

- Město Tábor, Zoo Tábor, klášter Milevsko, zřícenina Zvěřinec, 
Orlická přehrada, muzeum mlynářství Božetice, koňská farma 
Cunkov, Golf Čertovo břemeno …

Táborové tvoření cena 680,-Kč

- Triko, hrnek, barvy na textil, fixy na textil, barvy na porcelán, 
barevné papíry, štětce, pastelky, fixy, čtvrtky

- Pomůcky pro  celotáborovou hru Divoký západ

HARMONOGRAM DNE: 



8:15 rozcvička u stožáru

8:30 – 9:00 snídaně + dopolední svačina

9:30 – 11:45 dopolední program

12:00 oběd

Odpolední klid

15:15 odpolední svačina

15:30 – 17:30 – odpolední program 

18:30 večeře

19:00 – 20:00 – večerní program

Účast na programu je dobrovolná.

Při společném programu je vhodné vyloučit konzumaci alkoholu a 
kouření.

Kontakty:

Přihlášky a stravování elektronicky nebo Marcela Jelínková, tel. 607 
529 763, vamatremp@volny.cz

Táborový program – Mgr.Martina Zeisková 606 856 019, 
Mgr.Veronika Vejvodová 728 468 194

mailto:vamatremp@volny.cz
https://vamatremp.cz/index.php?view=vycvikove_tabory&view2=prihlaska


Chatky s elektrikou a stany s podsadou:

Chatky s elektrikou a bez elektriky



Společné sociální zařízení

Plán tábora


