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V průběhu léta připravujeme s našimi průvodci celkem 6 termínů příměstských táborů, které jsou otevřené 
pro všechny děti z širokého a dalekého okolí. Pro každý z šesti turnusů máme připraveno specifické téma, 
které se bude celým týdnem prolínat, přičemž některá témata jsou vhodná spíše pro větší děti, jiná v pohodě 
zvládnou i děti nejmenší. S těmi nejstaršími strávíme poslední dvě noci ve spacáku v lese. 

Termíny a Témata 

1. Ztracený ostrov (16. - 20. července): Iva a Iva 

Náročný týden pro ty nejzdatnější táborníky. Při plnění různých úkolů bude třeba prokázat fyzickou i 

psychickou zdatnost a odolnost. Zároveň se nikdo neobejde bez schopnosti spolupráce a taktizování. 

Všichni se však bez ohledu na své schopnosti a znalosti mohou těšit na dobrodružný týden s přespáním 

v divočině, na jehož konci budou posílení nejen o důvěru sami v sebe ale i o víru v pomoc - nejen v nouzi 

- od ostatních spolutáborníků.  

Turnus vhodný pro odvážné děti od 6 do 9 let.  

 

2. RONJA dcera loupežníka (23. - 27. července): Iva a Iva 

Příběh silného přátelství Ronji a Birka, kterým se navzdory nevraživosti svých otců, loupežnických 

náčelníků, daří pouto, které mezi nimi postupně vzniká, nejen upevňovat, ale nakonec i prosadit. Tedy 

spíše vyvzdorovat. Že to není vůbec jednoduché, se mohou přesvědčit všichni, kdo s námi vyrazí do 

hlubokého lesa, kde se to tajemným bytostmi jen hemží. Potkáme hodné skřítky Čumbrky i zákeřné 

Šedivíky. Pozor si budeme muset dávat na hlasy z podsvětí a Harpyje, divé Větrnice, ale hlavně na dvě 

znepřátelené bandy loupežníků. 

Turnus vhodný pro statečné děti od 5 do 8 let.  

 

3. Přežití v divočině: verze pro malé zálesáky (30. července - 3. srpna): Bára a Eva 

Týden, kdy se naplno ponoříme do lesního světa, využijeme to, co nám lesní moudrost přirozeně nabízí, 

a zdokonalíme dovednosti nezbytné pro přežití v lese. Čeká na nás stavění vlastních domů a přístřešků, 

vyrábění vlastních oštěpu, luků nebo šípů. Naučíme se taky jak rozdělat oheň a uvařit jídlo v přírodě, jak 

se chovat při setkání s různými živočichy nebo co dělat, když se v lese ztratíme. 

Turnus vhodný pro děti od 4 do 6 let.  

 

4. Indiánské léto (6. - 10. srpna): Iva Š. a Bára 

Všemi oblíbení lesní indiáni jsou opět připraveni na vlastní rudou kůži zažít vše, co k tomuto tématu patří. 

Za zvuku bubnů budeme tančit a zpívat, vlastníma rukama vyrobíme nejen indiánské čelenky, 

s nastraženýma ušima a otevřenýma očima vystopujeme a pomocí luku a šípů skolíme bizona, zahrajeme 

si spoustu her a při tom všem třeba přijdeme na to, které indiánské jméno se k nám nejvíce hodí. 

Vykopávat válečnou sekeru a kouřit dýmku míru bude asi to jediné, co si opravdu nezkusíme. 

Turnus vhodný pro děti od 4 do 6 let.  

 

5. Lesní olympijské hry (13. - 17. srpna): Kamča a Eva 

Okolí maringotky se promění v olympijskou vesnici a po slavnostním zahájení her a složení olympijského 

slibu si budeme celý týden měřit své síly a dovednosti v disciplínách tradičních i netradičních, vyzkoušíme 

si lukostřelbu i hod šiškou na cíl.  

Turnus vhodný pro děti od 4 do 6 let.  

 

 



 

 

6. Pidiskřítci v montessori lesíku (20. - 24. srpna, od 8 do 12 hodin): Bára, Kamča a Lucka 

Borový les v Pístech se na týden promění v montessori dílničku. Aktivity praktického života umožní 

dětem do sytosti přelévat, přesypávat, zapínat, šroubovat nebo krájet, zkrátka dělat všechny ty běžné 

činnosti nás dospělých, které pidiskřítky tak baví. Putováním lesem nás bude provázet knížka "Moje malé 

příběhy Montessori - Procházka" a spolu s Emou a Lindou z příběhu proměníme obyčejné procházky v 

objevitelské výpravy. 

Turnus vhodný pro děti od 2 do 3 let, zejména pak pro ty, které plánují od září nastoupit k pravidelné 

docházce do Lesní mateřské školy Cílek z.s. 

Kapacita 

Maximální počet dětí na každý turnus je 17.  

Cena 

Týden v lese od 8 do 16 hodin:     2.100 Kč 

Týden v lese od 8 do 12 hodin (20. - 24. srpna)   1.300 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně stravování, které zajišťuje milovický sociální podnik Martiny Manufaktura. Děti 

budou mít letos v létě zajištěny dopolední i odpolední svačiny a obědy (polévka a hlavní jídlo). U 

dopoledního turnusu budeme dětem servírovat dopolední svačiny a obědy. Pitný režim zajišťují dětem 

rodiče, v průběhu dne mají děti samozřejmě přístup k pitné vodě. 
 

Průvodci 

V průběhu všech pěti týdnů si to v lese budou s dětmi užívat naši průvodci z Lesní mateřské školy Cílek. 

Stručné povídání o každém z nich je na našem webu. V našem týmu jsou pedagogové, rekreologové, 

ekologové i filosofové, hlavně ale lidé, kteří věří v partnerství mezi dospěláky a dětmi. Při práci a hrách s dětmi 

kombinujeme různé metody vycházející z waldorfské či montessori pedagogiky, uplatňujeme své vlastní 

zkušenosti a řídíme se intuicí.  

Zázemí 

Hlavním stanovištěm všech táborových turnusů bude zázemí Lesní mateřské školy Cílek, tedy okolí 

maringotky v Pístech u Nymburka v blízkosti písečné duny. Maringotku i teepee budeme využívat zejména 

při nepřízni počasí, program je koncipován jako čistě outdoorový. 

Odpočívat a spát budeme venku, na zemi na karimatkách, případně ve spacáku. Karimatky a spacáky si děti 

přinesou vlastní. Naše hygienické zázemí tvoří venkovní kompostovatelná separační toaleta a dřevěné 

korýtko s dešťovou vodou. 

Vybavení 

Základem vybavení každého dítka bude spacák, karimatka a batůžek, který je dítě schopno nosit delší dobu 

na zádech. V batůžku by neměl chybět karimatkový podsedák, pláštěnka a náhradní ponožky, ráno si s sebou 

děti přinesou také nádobu na jídlo a lžíci, které se uloží v maringotce. První den si děti do maringotky uloží 

také přezůvky (ideálně gumové), holínky a ručník. Pro jednotlivé tematické turnusy připravíme individuální 

seznam vybavení, doplněný např. o zavírací nožíky, šátky, baterky a další specifické vybavení. 

Pro celodenní pobyt venku je vhodné prodyšné oblečení s dlouhými rukávy i nohavicemi, nejlépe z přírodních 

materiálů a spíše světlejší barvy. To vše z důvodu ochrany před slunečním zářením a před klíšťaty. Za deště 

je zapotřebí mít nepromokavou bundu a kalhoty. Jako spodní vrstvu doporučujeme funkční oblečení, důležitá 

je také vhodná pokrývka hlavy. 


