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Milí táborníci a tábornice, vážení rodiče, 

rok se sešel s rokem a naše přední hlídka opět připravuje pro své 
členy dva letní tábory. Oba tábory se budou konat tradičně na louce 
pod Pouští u Bechyně ve dvou navazujících turnusech. Stejně jako 
loni proběhne první – od neděle 31. července do soboty 13. srpna 
2022 – čtrnáctidenní tábor pro rangery ze stráží (děti po 5. až 9. 
třídě), jehož pozvánku máte právě před sebou. Až poté nás čeká 
tábor pro greenhorny a trappery (děti po 1. až 4. třídě) k němuž 
existuje samostatná přihláška. 

Jak již tušíte z textu na druhé straně, čeká nás letos příběh z 
indiánského prostředí. Máme se na co těšit! Podrobnosti ke kostýmům 
a dalším tematickým zábavám upřesníme včas všem přihlášeným. 

 
Přihlašování  

Členové 35. přední hlídky Royal Rangers Praha se přihlašují pouze 
on-line na www.35phrr.cz/prihlasit (stejně jako na akce ve 
školním roce), zájemce z řad nečlenů prosíme o vyplnění klasické 
papírové přihlášky (formulář k vytištění zašleme na vyžádání e-
mailem – pište na danik@35phrr.cz). Do konce dubna rezervujeme 
místa pro členy hlídky, poté při naplnění kapacity rozhoduje pořadí 
přihlášek. 

 
Cena a platba  

Základní cena tábora je 3 000 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 → 3 500 Kč za dítě 
• sponzorovaná cena → 2 500 Kč za dítě 

 
 

https://www.35phrr.cz/admin/download/pozvanky/RR_pozvanka_mensi_tabor_2022.pdf
http://www.35phrr.cz/prihlasit
mailto:danik@35phrr.cz


Platbu za tábor uhraďte prosím nejpozději do 15. července na náš 
účet 2000328646/2010, variabilní symbol 31. Kterou z variant – 
základní / 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 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 
danik@35phrr.cz, případně volejte na číslo 775 304 163. 

Těšíme se v srpnu na viděnou!  

 
 
 

Daniel Pumr  

hlavní vedoucí 

 
Za tým staršího tábora ve složení: 

Benja, Dalík, Daník, Gawiál, Klára, Kristýnka, Kuba, Michael, Medvěd, 
Ondra, Rút, Sova, Viktor, Vilém, Wolis 
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Pojďte s námi tam, kde znějí 
indiánské bubny, tam, kde se po 

lovištích indiánského kmene Ječnijů 
prohání divoká stáda bizonů, tam, 
kde u táborového ohně náčelník 

promlouvá ke svým bojovníkům… 
Pojďte s námi zjistit, co pro národ 
Ječnijů znamená jejich totem, co si 
myslí o (v)ječných lovištích a proč 
tolik ječí, když se vrhají do boje. 

Staňte se společně s námi 
Ječnijem! 
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