
Tenkrát v pravěku
Pobytový tábor

Jaké to asi tehdy bylo? Rozuměli pravěcí lidé živlům? Dokázali rozdělat oheň? 
Jak? Proč kreslili ty zvláštní obrazy v jeskyních? A proč jen hnědou, černou a 
červenou? Pazourek? Co to je? K čemu? Lovci a sběrači, hm hm. 
Snad tomu brzy porozumíme.

Kdy: 19.- 24. 7. 2020 př. n. l.
Kde: Jeskyně Strážná, uprostřed lesů a luk nedaleko Lelekovic
Pro koho: praděti 5-10 let
Cena: 3500Kč, vč. stravy
Přihlášky: emailem nebo přes www stránky

www.lesniklubsojka.cz
skolka.sojka@gmx.com



Tenkrát v pravěku

Jaké to asi tehdy bylo? Rozuměli pravěcí lidé živlům? Dokázali rozdělat oheň? 
Jak? Proč kreslili ty zvláštní obrazy v jeskyních? A proč jen hnědou, černou a 
červenou? Pazourek? Co to je? K čemu? Lovci a sběrači, hm hm. 
Snad tomu brzy porozumíme.

Již brzy vyrazíme na cestu do pravěku. Těšíme se, že se setkáme v malé sku-
pině 14 dětí a 2 průvodkyň uprostřed lesů nedaleko od civilizace. K odpočin-
ku nám poslouží skautská základna, velká chata s několika pokoji, wc, spr-
chami, společenskou místností a jídelnou. Budeme spát na matracích ve 
vlastních spacácích. Jídlo nám připraví báječná kuchařka, s důrazem na lokál-
ní a sezónní suroviny. 
Ve volném čase budeme objevovat okolní lesy, využijeme venkovní kuchyň s 
pecí, ohniště, louky, potůčky. Místo je zkrátka kouzelné a vybízí k letním ra-
dovánkám a bytí v přírodě tak, jak jsme zvyklí z lesní družiny. Program pro 
děti bude připravený formou nabídky různých činností, tvořivých, pohybo-
vých, vzdělávacích. Jistě zažijeme také celodenní výlet a užijeme si cestování 
vlakem či autobusy.

Proto již neváhejte a přihlašujte se na mail níže, stejně tak veškeré dotazy 
směřujte tam.
Po přihlášení Vám přijde ještě balík podrobnějších informací.

Kdy: 19.- 24. 7. 2020 př. n. l.
Kde: Jeskyně Strážná, uprostřed lesů a luk nedaleko Lelekovic
Pro koho: praděti 5-10 let
Cena: 3500Kč, vč. stravy
S kým vyrazíte: S Hedvikou Langerovou a Eliškou Němečkovou
Přihlášky: emailem nebo přes www stránky

skolka.sojka@gmx.com / www.lesniklubsojka.cz


