
——— 31. července až 7. srpna 2021  

——— skautské tábořiště Chytálky u Tišnova 

Zažij zábavu i napětí, táboření i (sebe)poznání, 

najdeš prostor pro seberealizaci i spolupráci s 

ostatními, a to vše v přírodě, s celotáborovou 

hrou, která nás zavede na měsíc Pandora, pod 

Rodný strom, mezi Na´vi, za tajemným 

unobtainiem... 

PŘIHLÁŠKA https://www.lipka.cz/tabory, hlaste se do 30. 6. 

CENA 3 500 Kč 

KONTAKT Jiří Nešpor 

E: jiri.nespor@lipka.cz, T: 725 508 019, 543 420 823 

P R A C O V I Š T Ě  K A M E N N Á  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna 

DIVOŠI 
LETNÍ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 

11 DO 17 LET 

mailto:lenka.kopacova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/kamenna


P R A C O V I Š T Ě  K A M E N N Á  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna 

VEDOUCÍ Hlavní vedoucí: Mgr. Jiří Nešpor, E: jiri.nespor@lipka.cz, T: 725 508 019, 543 420 823 

MÍSTO Skautské tábořiště u říčky Libochovky nedaleko Chytálek u Řikonína.  

 

 

UBYTOVÁNÍ Děti bydlí na táboře v teepee, kde jsou podlážky a izolační plachta tzv. lining. Nezbytný je vlastní 

spacák a karimatka. 

VYBAVENÍ 

TÁBORNÍKA 

Podrobný seznam posíláme na konci června. 

Nejdůležitější je vlastní spacák, karimatka, batoh, dobré boty, pláštěnka nebo nepromokavá bunda, 

stravovací nádobí, baterka nebo čelovka, šátek a čepice. Rádi Vám odpovíme na konkrétní dotazy. 

STRAVOVÁNÍ Zajišťujeme stravování po celý den v místní táborové kuchyni pod taktovkou zkušeného a veselého 

kuchaře Luigiho. 

Snažíme se vařit zdravěji a šetrně k životnímu prostředí (každý den  je čerstvá zelenina a ovoce, 

maso vaříme 3x za tábor, omezujeme množství uzenin, nepoužíváme instantní produkty, umělá 

dochucovadla a vyhýbáme se polotovarům). 

Pitný režim zajišťujeme denně bez omezení: na tábořišti nabízíme dětem vodu, ovocnou šťávu nebo 

čaj, při odchodu na výlet dohlédneme, aby měly děti doplněné své láhve, příp. vodu doplníme z 

bezpečného zdroje po cestě.  

Nezbytné pro táborníka je vlastní stravovací nádobí (hrnek, lžíce, ešus nebo miska). 

PROGRAM Přidej se k nám! Zažiješ zábavu i napětí, táboření i (sebe)poznání, najdeš prostor pro 

seberealizaci i spolupráci s ostatními, a to vše v přírodě! 

Pobytový tábor na louce u řeky, spaní v teepee, koupání v řece, večerní ohně, tábornické dovednosti, 

zážitkové hry, šetrnost k životnímu prostředí, vzájemný respekt... 

A to s celotáborovou hrou, která nás zavede na měsíc Pandora, pod Rodný strom, mezi Na´vi, za 

tajemným unobtainiem… Ano, poznali jste, předlohou naší letošní etapovky nám bude film Avatar! 

DIVOŠI——— LETNÍ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR PRO DĚTI  OD 11 DO 17 LET  

31. července až 7.srpna 2021——— skautské tábořiště Chytálky u Tišnova  
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