
Milý táborníku, 
 
rok 2023 teprve začal a my už zase dáváme hlavy dohromady a začínáme s 

přípravami dalšího tábora, a protože jsi u nás byl/a už vloni, posíláme Ti tento dopis, 
aby ses mohl co nejdříve přihlásit. Přihlášky jsou již na webu aktivní. 

 
A co nás čeká tentokrát?  
Letos máme úžasné téma " Návrat Titánů "  
Hlavní programátorka Týnka se těší, jak Vás nadchne programem a prožene 

celým táborem a lesem.  Budete plnit záludné úkoly.  Pevně věřím, že si to 
společně užijeme jako minulý rok  

 
Tradičně si i letos můžeš vybrat ze dvou termínů, kdy se s námi vydáš vstříc 

neznámému dobrodružství! Turnusy letos vycházejí takto: 
 
I. turnus: sobota 22.7. až neděle 30.8.2023 
II. turnus: sobota 5 8. až neděle 13. 8. 2023 
 
S výběrem turnusu neotálej příliš dlouho, jako vždy se nám velice rychle plní. 
       
Cena tábora se oproti loňskému bohužel změnila. Vše kolem nás se cenově 

mění…   Abychom zachovali tábor ve stejné podobě jako v minulých letech, 
včetně táborového trička pro všechny, museli jsme upravit cenu na 5.450,-Kč. Tričko 
pak můžeš nosit celý rok (alespoň tak to děláme my vedoucí). 

 
 

PRO RODIČE: Vážení rodiče, nestrachujte se, jedná se pouze o první mail, ve 
kterém zasíláme informace o termínech jednotlivých turnusů a táborovém tématu. 
Během května/června vám zašleme podrobný mail se všemi důležitými instrukcemi k 
táboru (seznam věcí, rady a tipy, nezbytné papíry, doba příjezdu a odjezdu a tak 
dále). Všechny tyto informace a dokumenty najdete také na našem webu: 
www.letnitaborbonetice.cz 

 
Na co se můžeš těšit v případě, že se rozhodneš s námi vyjet na tábor? 

 Tematická celotáborová hra (pomůžeš nám porazit naše dávné 
nepřátele?) 

 Zábavný dopolední program: oblíbené lanové centrum 

 Doprovodný program (lodičky, hasiči, Policie ČR, paintball) 

 Nabité večerní programy: od maškarního bálu až po obávaného bobříka 
odvahy 

 Koncerty tvých oblíbených kapel (máš se na co těšit, přijede k nám 
nejedno překvápko) 

 Nejrůznější oddílové hry a další zajímavé aktivity (třeba kroužky) 

 A samozřejmě nebudou chybět ani vaše oblíbené DISKOTÉKY! 
 
A kdo se na tebe bude v létě těšit? No přece celý náš tým: Boťásek, tvoji oblíbení 

vedoucí a praktikanti, kuchař, šamani ze šamankárny, ajťáci a spousta dalších 
známých tváří. 

 

http://www.letnitaborbonetice.cz/


Taky si říkáš, že tam nesmíš chybět? Tak neváhej poslat přihlášku na našich 
táborových stránkách www.letnitaborbonetice.cz. Přihlašování spustíme zhruba 
POSLEDNÍ TÝDEN V LEDNU. V případě dotazů nám neváhej napsat na táborový 
mail nebo Facebook, pravidelně odpovídáme. 

 
Email: taborbonetice@seznam.cz Facebook: Dětský tábor Bonětice s. r. o. 
 
To je od nás zatím vše! Pravidelně sleduj táborové stránky a nezapomeň na 

přihlášku. My ti přejeme hodně štěstí do nového roku, samé jedničky ve škole a ať 
ten půlrok co nejrychleji uteče a my se opět všichni setkáme v našem milovaném 
táboře. 
 
 
Za tým vedoucích náčelníci Boťas & Mára 
 

http://www.letnitaborbonetice.cz/

