
Letní stanový tábor pro děti 9. 7. – 13. 7. 2019 

„Obnova Jeruzalémských hradeb“  

Koho zveme: program bude pro děti ve věku od nejmenších do 

cca 10 let, mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů 

(pokud si nejste jistí věkem a náročností tábora, zeptejte se!) 

Kdy: úterý 9. 7. - sobota 13. 7. 2019 

Kde: tábořiště v Košátkách u Byšice (za Mělníkem), spaní  

ve stanech (podsadových nebo vlastních) 

Za kolik: od 4 let včetně 900Kč, mladší s programem 600Kč, 

nejmenší s vlastním jídlem a programem 0Kč, dospělí 300Kč 

(předpokládá se pomoc s programem nebo hlídání/doprovod 

dětí), druhý a každý další platící sourozenec má slevu 100Kč 

Jak se přihlásit: nejlépe na http://cbkladno.cz/kosatky  

Kdo tábor pořádá: Církev bratrská v Kladně, kluby Obrů a Orlů (scházíme se v úterý 16:30 – 18:00, tábor je pro 

všechny, i pokud na kluby přes rok nechodíte) 

Informace: Marek Obitko, marek@obitko.com, tel. 605 356 633 

Těšíme se na vás!  
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