
                                               Dětský tábor                          Cheznovice u Rokycan 

                            
DT  Pražanka:  Jedeme  dál!  Po úspěšných a  nadmíru  vydařených  uplynulých sezónách je 
Pražanka připravena v létě znovu přivítat všechny táborníky od 6 do 15 let, kteří s námi chtějí prožít 
PRÁZDNINY NA MAXIMUM ® a zažít přitom všechno to, co může nabídnout jen pobyt na dětském 
táboře: Soutěže a bojovky. Kamarádství a táborové lásky. Dobrodružství. Zábavu. Koupání a sport. 
Srandu od rána do večera a dny strávené uprostřed krásné přírody. Od roku 2015 je Pražanka 
členem táborového sdružení TOP-tábory.cz  (viz www.TOP-tabory.cz). 

 

 

Dětský tábor Pražanka, to je prázdninové dobrodružství v malebné krajině na úpatí CHKO Brdy. 
Tábor se zbrusu novým florbalovým hřištěm se nachází ve vyhlášené rekreační lokalitě na břehu 
Štěpánského rybníka, který je pro naše táborníky ideálním místem k trávení horkých letních dnů. 
Děti jsou ubytovány v chatkách a v pokojích (ti nejmladší), pro naše dovádění pak máme 
k dispozici rozsáhlý táborový areál a rozlehlé okolní lesy a louky. Neustálý zdravotnický dohled a 
pečlivě připravený program pod vedením osvědčeného kolektivu zkušených vedoucích je 
samozřejmostí, stejně jako garance zásad bezpečnostního programu Tábory bez obav. 

 Co jsme připravili? 
  - tradiční celotáborovou hru pro mladší a starší oddíly  

  - spoustu soutěží a her přímo v oddílech  

  - noční i denní bojovky v lese, na vodě i na louce  

  - koupání ve Štěpánském rybníku přímo u tábora  

  - adrenalinové atrakce na každém z dvoutýdenních běhů  

  - vodácké výlety na táborových pramicích  

  - opravdické diskotéky a zábavné společenské programy  

  - táboráky s opékáním buřtů, s kytarou a se spoustou písniček   

  - sportování: florbal, fotbal, vybíjená, stolní tenis, ringo, volejbal, přehazka 

  - neustálý pobyt uprostřed malebné podbrdské přírody 
 

Termíny 2023:    1. běh 2.7. – 15.7.   8.970 Kč (5.470 Kč) 

     2. běh 16.7. – 29.7.   8.870 Kč (5.370 Kč) 

     3. běh 30.7. – 12.8.   8.470 Kč (4.970 Kč) 

     4. běh 13.8. – 26.8.   8.070 Kč* (4.570 Kč) 

                   5. běh 27.8. - 2.9.   3.870 Kč (1.870 Kč) 

                        * 4. běh: Sourozenecká sleva 500 Kč na každý poukaz! 

V závorce možnost zálohové platby s doplatkem v hotovosti při nástupu dítěte 
 

Informace a přihlášky:   Václav Vaněček (dříve známý jako moderátor ČT – Dobré ráno) 

Tel. 602-350-855 - info@prazanka.cz - www.prazanka.cz - www.facebook.com/taborPrazanka 
 

Dětský tábor PRAŽANKA – prázdniny na maximum ® 
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