
Jak přihlásit svoje dítko na příměstský tábor Jeden strom 2019? 
Informace k jednotlivým turnusům níže 

 
1) Přes WEBOOKER pro již registrované.  

Stačí se přihlásit, vybrat turnus/y tábora a máte hotovo! 
Po přihlášení se vám do vašeho mailu vygeneruje platební doklad. 

 
2) Přes WEBOOKER pro ty, jež registraci ještě nemají. 

Registrace vám sice zabere trochu času, ale do budoucna už budete mít 
svůj účet u Jednoho stromu založený, a tak se na každou další akci 
budete přihlašovat rychle, včas a jednoduše. To může být u akcí, o které 
je velký zájem výhodou. 

Jak se postupovat při registraci, najdete ZDE. 
Pak už se stačí jen přihlásit, vybrat turnus/y tábora a máte hotovo! 
Po přihlášení se vám do vašeho mailu vygeneruje platební doklad. 
 
 

3) Přes GOOGLE FORMULÁŘ pro ty, co si s registrací přes webooker 
nevědí rady nebo nemají čas na registraci.  

Nevýhoda přihlašování touto cestou znamená, že se k vám potvrzení o 
přihlášení a platební doklad dostane se zpožděním několika dnů a 
nebudeme mít dopředu informace o tom, zda jsou ještě volná místa, 
kolik jich zbývá a případně, co je již obsazené. 

 
 

Informace k jednotlivým turnusům tábora 
 

Pro děti od 4 do 10 let věku 
Cena: 3150 Kč/týden 
8,00-17,00 

 
LMŠ Na dvorečku, Lety pod lesem 
I. turnus 
8. - 12. 7. 2019 
ZA HORY ZA DOLY MÉ ZLATÉ POHORY 
Turistika a skauting 
Poznej pravou divočinu za brankami Dvorečku. 
Čekají nás výlety do všech světových stran. Osvojíme si pár dovedností dobrodruha. 
Vyrobíme si vlastní KPZ, obal na svačinu, přístřešek. Projdeme soutěskou, objevíme jeskyni, 
zdoláme vrchol. 
Průvodci: Monika Krejčí, Eva Bachiri, Petr Opavský 
 

https://jedenstrom.webooker.eu/
https://jedenstrom.webooker.eu/
https://drive.google.com/file/d/1CKbOWYMKsHgVgSF_Lex6GfKpUPmm3c2D/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/8YF34jrlCG50Gh6y2


 
II. turnus 
15. - 19. 7. 2019 
PO STOPÁCH VODNÍHO KMENE 
Turistika a vodácké dovednosti 
Bosé nohy a vlny vod nás zavedou do dávné minulosti. Rozluštíme poselství vodních skřetů a 
setkáme se s vodní vílou. Prolezeme skály a objevíme jeskyně, budeme vařit a péct na ohni, 
zatančíme kolem ohně, poplujeme po řece. 
Průvodci: Andrea Kořínková, Tomáš Pospíšil, Robo Nižnik   
 
 
Centrum Jeden strom, Dolní Černošice-Lipence 
I. turnus 
8. - 12. 7. 2019 
DOBRODRUŽSTVÍ ROBINA HOODA   
Středověk 
Pojďme se spolu vydat do časů dávno minulých, do časů chrabrých rytířů a krásných 
princezen. Prokažte svou odvahu a smysl pro dobro a spravedlnost.  
Těšte se na tajuplná zákoutí okolních lesů, rytířské souboje, střílení z luku či kuše, tanec, zpěv 
a výrobu jednoduchého středověkého kostýmu. 
Průvodci: Petra Fialová, Míša Doležalová, Bára Kročáková 
 
II. turnus 
22. - 26. 7. 2019 
DIVADELNÍ PRÁZDNINY V JEDNOM STROMĚ 
Divadlo 
Na týden se ponoříme do světa mezi oponu a kulisu. Co na tom, že nejsme  
pan Hynais! Dost na tom, že jsme šikovní. Oponu si spíchneme. Kulisy  
vymyslíme, natřeme a namalujeme. Loutku ze dřeva bychom nestihli, ale  
naštěstí se dá vyrobit i jinak! A k tomu každý z nás umí hrát!  
Průvodci: Jindřiška Kadlečková, Iva Hlůžeová, Lucka Kratochvílová  

 
III. turnus 
15. - 19. 7. 2019  
HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE! 
Sport 
Opravdu dokážeme rozhýbat všechny kosti v těle? Kolik jich vlastně máme? A co díky nim 
dokážeme? Využijeme všech smyslů a společně si zasportujeme i ve velmi netradičních 
sportech. Víte, co je Indiaca nebo Kanjam? Uspořádáme výlet, poznáme nové kamarády, či se 
potkáme s těmi, které už známe a rozhýbeme tělo s úsměvem a se vší parádou.  
Průvodci: Dominika Tomanová, Veronika Vonzová, Renáta Vonzová 
 


