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Zdravíme všechny bledé tváře – malé, střední i velké! 

Stejně jako v letech minulých vás i letos zveme na naše známé 
tábořiště v zátočině Smutné řeky nedaleko městysu Beech-y-nee 
(v číslech bílého muže 49°18'16"N, 14°27'45"E). Starší bledé tváře 
(rangeři ze stráží, 5. až 9. třída) se zde nejprve v prvních dvou týdnech 
měsíce zrní setkají s kmenem Ječnijů (detaily viz samostatná 
pozvánka) a třetí týden – od soboty 13. do soboty 20. srpna 2022 – 
potom staršími zvelebená indiánská osada pod Pustou skálou přivítá 
menší bledé tváře (greenhorny a trappery, 1. až 4. dokončená třída). 
Čeká nás zde pestrý indiánský život plný dobrodružství, práce 
i legrace. Hry v lese i vyprávění příběhů z Knihy v poradním tee-pee. 
Podaří se nám trefit všemi šípy a odhalit TAJEMSTVÍ ORLÍHO PÍRKA?  

Přihlašování  
Členové 35. přední hlídky Royal Rangers Praha se přihlašují stejně jako 
na akce ve školním roce pouze on-line na www.35phrr.cz/prihlasit. 
Zájemce z řad nečlenů prosíme o vyplnění klasické papírové přihlášky 
– formulář si můžete vyžádat e-mailem na adrese medved@35phrr.cz. 
Do konce dubna rezervujeme místa pro členy hlídky, poté při naplnění 
kapacity rozhoduje pořadí přihlášek. 

Cena a platba  
Základní cena tábora je 2 000 Kč za dítě. Tato cena pokrývá hlavní 
náklady a po připočtení dotací MHMP a MŠMT nám umožňuje tábor 
bez velké ztráty realizovat. Zároveň si uvědomujeme, že předchozí dva 
covidové roky byly pro mnohé náročné a některé rodiny možná stále 
ještě nejsou v dobré finanční kondici, zatímco jiným se již opět daří 
dobře a mají větší prostor pro štědrost. Proto jsme se letos rozhodli 
základní cenu tábora zachovat víceméně ve stejné výši jako v letech 
minulých, a navíc přidat ještě dvě další možnosti: 

 sponzorská cena → 2 500 Kč za dítě 
 sponzorovaná cena → 1 500 Kč za dítě 

Platbu za tábor uhraďte prosím nejpozději do 15. července na náš účet 
2000328646/2010, variabilní symbol 32. Kterou z možností – základní 

https://mapy.cz/s/cacubarocu
https://www.35phrr.cz/admin/download/pozvanky/RR_pozvanka_starsi_tabor_2022.pdf
https://www.35phrr.cz/admin/download/pozvanky/RR_pozvanka_starsi_tabor_2022.pdf


/ sponzorská / sponzorovaná – zvolíte, necháváme čistě na vás. 
O vybrané variantě není třeba nikoho předem informovat – jednoduše 
rovnou uhradíte částku, kterou si zvolíte (krát počet dětí, máte-li jich 
více :-). 

Pokud by i sponzorovaná cena představovala příliš velkou zátěž pro 
váš rodinný rozpočet, kontaktujte nás prosím a informujte se 
o možnosti poskytnutí další slevy či odložení platby. Nějaké řešení 
vždy najdeme. Finanční situace by za žádných okolností neměla být 
překážkou účasti dítěte na táboře. 

Budete-li potřebovat vystavit fakturu či potvrzení o zaplacení (např. 
v případě příspěvku zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny), napište 
potřebné údaje do poznámky na přihlášce nebo pošlete e-mailem. 

V případě odhlášení může být účtován storno poplatek ve výši 20 % 
z ceny tábora, při odhlášení od 10. 8. 2022 až do výše 100 % z ceny tábora 
(v závislosti na důvodu odhlášení a vzniklých nákladech). Děkujeme 
za pochopení.  

V ceně tábora je zahrnuta strava 5× denně, pitný režim, cestovné, 
přeprava zavazadel a veškeré další výdaje; v případě vlastní dopravy 
na tábor se cena nemění. Pro členy hlídky zahrnuje cena rovněž 
členský příspěvek ve výši 500 Kč. 
 
Přesný čas a místo odjezdu a návratu a další důležité informace budou 
přihlášeným včas upřesněny. Pokud máte jakékoliv otázky nebo máte 
zájem o zaslání papírové přihlášky pro nečleny, pište na adresu 
medved@35phrr.cz, případně volejte na číslo 602 226 282. 
 
Těšíme se v srpnu na viděnou!  
 
Michal Jungmann alias Starý medvěd, hlavní náčelník kmene. 

Bystrá liška, Jarní kvítek, Lesní ráno, Malá hvězda, Malá medvědice, 
Říční šíp, Stříbrná řeka a Živá voda, náčelnice a náčelník družin. 

Březový potok, medicinwoman a náčelnice družiny juniorů.  



Realizaci táborů 35. přední hlídky Royal Rangers Praha 
prostřednictvím účelových grantů podporují 

 

 

 

 

Děkujeme! 


