
Příměstský tábor ŽIVÉ STÍNY SHERWOODU 

                Informace pro děti i rodiče  
 

                          
                                Kluci a děvčata! 

 
 
 
 
                                                        

 

Co vás čeká během pěti dnů příměstského tábora? Budeme soutěžit, pátrat, běhat, 
šermovat, střílet z luku, plížit se, trochu cestovat a vyrábět. 
 

V druhé Během dne budou našim terénem zejména lesy v okolí Dvora Králové. 
polovině tábora jednu noc přespíte v hradě Dedemcastru. Čeká vás tedy i jeden 
zajímavý a dobrodružný večer, během kterého zjistíte, že Sherwood vypadá po 
setmění úplně jinak než za dne… 

 

Organizace: 
Každý den se sejdeme před Jedničkou v 8. 00. Prosím rodiče o dochvilnost – raději trochu dříve 
než pozdě! Program ukončíme v 16.00 (pokud nebude změna, kterou dopředu nahlásíme) – děti 
si, prosím, v tuto hodinu v Jedničce vyzvedněte. Na závěr dne se vždy dozvíte případné pokyny 
pro příští den. 
 

S sebou: 
Průkaz pojištěnce (nebo jeho kopii – vedoucí budou mít uložené u sebe), svačinu včetně pití 
(teplý oběd bude zajištěn), přezůvky (nejlépe podepsané) do DDM  - uvnitř budeme pobývat jen 
výjimečně za nepřízně počasí nebo při tvoření (můžete si je přinést v sáčku první den a nechat pro 
případnou potřebu v šatně Jedničky po celou dobu pobytu), pláštěnku,  klobouk; drobné kapesné; 
baťůžek na záda, do kterého to všechno dáte – budeme neustále v pohybu někde v přírodě, takže 
tohle bude to nejvhodnější zavazadlo. Doporučuji velkou láhev s pitím. Šerif a Guy z Gisbourne 
nám budou často v patách a žíznivý štvanec špatně utíká. 
 

Na sebe: 
Pohodlné, volné, umazatelné oblečení a obuv dle 
počasí (raději trochu více než méně, bunda nebo 
mikina se bude v případě ochlazení hodit). Máte-li, 
zvolte něco v barvě zelené, hnědé, khaki, příp. černé, 
tmavě šedé apod., abychom lépe splynuli s lesem. 
Šikovné maminky zbojníků mohou doplnit zeleným 
látkovým kloboukem (inspirace - obrázek dole). 
Postačí i stará „hučka“(klobouk) se střechou vzadu 
zvednutou a přišitou.   
 

      Těší se na vás 
Robin a spol. 


