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Milé děti, Vážení rodiče, 

pro obrovský zájem jsme pro Vás i v letošním roce připravili pravý Westernový tábor. 

Připravili jsme však pro Vás i pár novinek. Nejprve zcela novou táborovou základnu, která se 

nachází pouze cca 100 metrů od té „původní“. Základna bude zcela nově vybavena. Budou zde 

nové stany s podsadami, dřevěnými postelemi a molitanovými madracemi. Dále zde budou 

umývárny se sprchami s teplou vodou, WC, jídelna, kuchyně, marodka a mnoho dalšího 

potřebného pro chod tábora. Dále bude tábor vybaven vojenskými zdravotnickými stany pro 

osm osob se skládacími lůžky. (Vedení tábora si vyhrazuje právo určit v jakém stanu a s kým 

bude dítě ubytováno.) 

Tábor se nachází v krásném prostředí „České Kanady“ v katastru obce Kunžak nedaleko 

Dačic, a to na Zvůli. V sousedství našeho Westernového tábora je krásné koupání ve velkém 

jezeře s průzračně čistou vodou. Westernový tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. 

Z dětí se stanou během několika okamžiků praví a nefalšovaní kovbojové, kteří se musí naučit 

zacházet nejenom s lasem a bičem, ale musí zvládat i všechny ostatní činnosti, které skuteční 

kovbojové museli znát, a to zejména naučit se rozumět svému nejlepšímu kamarádovi - koni. 

Pro děti je na celou dobu pobytu připraven bohatý westernový program, výuka jízdy na koni a 

zažijí dny plné soutěží a dobrodružství.  

Westernový tábor se koná od 26. 07. do 09. 08. 2014. Záleží pouze na Vás, zda s námi zůstanete 

jeden nebo dva týdny. Doprava je zajištěna autobusem v sobotu 26. 07. 2014 na místo samé a 

v sobotu 09. 08. 2014 zpět. Pokud se rozhodnete strávit s námi pouze jeden týden, je nutné si 

zajistit dopravu tam nebo zpět vlastní. 

Cena za dopravu, ubytování, stravu, zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. činí: 

za dva týdny s dopravou tam i zpět (26. 07. - 09. 08.)  4.900,- Kč 

za 1. týden s dopravou tam (26. 07. - 02. 08.)    2.800,- Kč 

za 2. týden s dopravou zpět (02. 08. - 09. 08.)    2.800,- Kč 

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity! 

Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 500,- Kč, která bude započítána na 

úhradu ceny za pobyt na Westernovém táboře 2014. V případě neúčasti dítěte je tato záloha 

nevratná, jen pokud za dítě nebude z Vaší strany zajištěn náhradník. K přihláškám, které 

nebudou nejpozději do 3 dnů po jejich podání potvrzeny zasláním zálohy, nebude přihlíženo! 

Přihlášky odevzdejte a úhradu zálohy proveďte nejpozději do 30. dubna 2014 složenkou typu 

A nebo bankovním převodem na účet č. 4848484848/2700 vedený u UniCredit Bank, a. s., jako 

variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, příp. v hotovosti nebo složenkou typu C na níže 

uvedenou adresu. 

Další novinkou je, že Westernový tábor, který v minulých letech provozovala zoologická 

zahrada, nyní provozuje Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. • 

Tábor – Větrovy 104, 390 02 Tábor 2 tel.: 381 278 797, fax: 381 278 786, mobil: 724 126 420, 

e-mail: westernovytabor@gmail.com 



Nemusíte mít však obavy, vedení westernového tábora a veškerá organizace zůstává stejná. 

K této změně došlo proto, že obecně prospěšná společnost, může žádat o různé granty a dotace 

a může tak získat dostatek finančních prostředků na pořízení, rozvoj a modernizaci táborové 

základny, zlepšování programů a celého chodu tábora. K pořízení nové základny jsme se 

rozhodli také proto, že zejména Vám rodičům a dětem nevyhovovaly termíny na samém konci 

srpna, které nám byly přidělovány DDM Jemnice, který je nájemcem stávající táborové 

základny. V následujících letech bychom na nově zřízené táborové základně rádi pořádali více 

různě zaměřených táborů a zejména škol v přírodě. 

Veškeré podrobnosti se dozvíte i na webové stránce na adrese www.westernovytabor.cz, kde 

můžete shlédnout i video a fotogalerii z minulých táborů. 

Úhradu zbytku ceny za pobyt na Westernovém táboře 2014 proveďte stejným způsobem 

nejpozději do 30. června 2014. 

O příspěvek na částečnou úhradu poukazu můžete žádat u příslušné odborové organizace (na 

požádání poskytujeme předtištěný tiskopis). 

http://www.westernovytabor.cz/

