
 

 
 
 

TÁBORNICKÝ VÍKEND PRO RODINY 

11. – 13. 6. 2021 
Vzpomínáte, jak jste jako děti toužili přespat pod stanem? Ti šťastnější si mohli postavit stan alespoň na 
zahradě či u dědy a babičky. My nabízíme Vám a vašim malým dětem prožít pod stanem víkend opravdu 
uprostřed přírody. Nemusíte mít strach, že jste nikdy nic takového nedělali, protože Vám budou k ruce a 
pomoci naši zkušení instruktoři. Stejně tak se nemusíte o nic starat, protože veškeré potřebné vybavení a 
výstroj budete mít již nachystanou. A tak máte možnost se svou ratolestí prožít netradiční víkend pod stanem, 
s naši pomoci postavit pravé tábornické ohniště a společně na něm uvařit jídlo - ne konzervy, ale jídlo :-). A 
samozřejmě zbude čas také na hry a zpěv s kytarou u ohně a nakonec dojde i na ten špekáček.  

JE TŘEBA POČÍTAT, ŽE TENTO VÍKEND JE BEZ ALKOHOLU A KUŘÁCI MUSÍ ODCHÁZET MIMO DOHLED DĚTÍ! 
 
MÍSTO KONÁNÍ: tábořiště BVÚ – Vildštejn nedaleko nádrže Kružberk. V případě nepřízně počasí tábornická 
základna Pevnost v obci Vrchy nedaleko Fulneku 

ODJEZD: autobusem v pátek 11. 6. 2021 v 16:30 od Centra BVÚ (Křišťanova 15, Ostrava – Přívoz, 702 00) 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: činí 600,- Kč za dospělou osobu a 300 Kč za dítě (ke každé dospělé osobě je jedno 
dítě zdarma). 

CO NEPOTŘEBUJETE: zajištění dopravy, tábornické dovednosti, lékárnu, pomůcky na hry, věci na vaření, 
nářadí, stan, obědy. 

CO POTŘEBUJETE: spacák, karimatku (izomatku, nafukovačku), ešus (nebo jinou misku na jídlo) lžíci, nůž na 
přípravu jídla, pracovní rukavice, teplé oblečení, pevnou obuv, sportovní obuv, plavky, pláštěnku nebo 
bundu proti dešti, zápalky, svíčku, baterku, tužku a papír, ručník, mýdlo, kartáček, pastu, čepici proti slunci, 
čepici proti zimě, krém na opalování, repelent, toaletní papír, kapesníky. 

CO MŮŽETE VZÍT: Tyto věci určitě nemusíte shánět ani kupovat, ale pokud je máte doma, budou se hodit: 
sekera, pružný obvaz, dalekohled, otvírák na konzervy, šití, kytaru nebo jiný hudební nástroj. 

JÍDLO: budeme společně vařit na ohništi oběd v sobotu a neděli. Zbytek stravy si zajišťují účastníci sami. Je 
třeba počítat s tím, že není možné si vzít potraviny náročné na tepelnou přípravu – nebude k dispozici 
kuchyně, pouze ohniště. Budeme však vařit společný čaj. Pokud máte nějaké speciální požadavky na stravu 
(diety, bezlepek apod.) musíte si vzít stravu také na oběd. Doporučujeme si nabalit špekáčky. 

Vše nejlépe sbalit do batohu, ale v krajním případě lze použít i sportovní tašku, kterou budete schopni 
odnést od autobusu na tábořiště cca 700 metrů. 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: po 17 hodině k našemu Centru. 


