
 

 

  

Moravskoslezští táborníci, z. s. 

pořádají 29. letní stanový tábor 
 

Základna tábora leží v  klidném prostředí 

malebného regionu Malá Haná poblíž města 

Jevíčka, cca 100 km od Bruntálu. V areálu, 

obklopeném ze tří stran lesy, stojí 35 stanů 

(nepromokavých, dvoulůžkových s dřevěnou 

podsadou a podlážkou), srubová kuchyně (strava 

je pětkrát denně, celodenní pitný režim), jídelna 

– společenská místnost, sklad, umývárna, sprcha 

(teplá voda je každý den), suché záchody, hřiště 

a ohniště. Základna je bez elektřiny. Koupaliště 

se nachází v nedalekém Jevíčku a v Chornicích. 

 

Program tábora je zaměřen všeobecně pro 

děti a mládež od 6 do 16 let. O táborníky se stará 
ověřený táborový tým, který má mnohaleté 
zkušenosti s prací s dětmi v tomto táboře.  
 

Kontakty:  
Moravskoslezští táborníci, z. s. 
www.mstbruntal.cz 
hlavní vedoucí tábora: Mgr. Antonín Zgažar – mobil: +420 604 830 283, e-mail: zgazar@email.cz 
zástupce HV: Mgr. Karel Mašlík – mobil: +420 604 821 286, e-mail: maslik.karel@seznam.cz 

 

 

Cena tábora je 3 950,- Kč a zahrnuje veškerý 

pobyt, dopravu autobusem z Bruntálu a zpět, 
stravu, výlety (včetně vstupného) a úrazové 
pojištění. Žádné jiné poplatky nevybíráme.  
 

Co nás čeká: nová celotáborová etapová hra 

pod názvem „Tajemství Smaragdového ostrova“, 
sportovní aktivity, míčové hry (např. turnaj v 
přehazované, kopané a vybíjené), bojové hry, 
střelba ze vzduchovek, luků a airsoftových 
zbraní, turistické výlety (např. vycházky do 
nedalekého Jevíčka a Chornic, jednodenní 
autobusový výlet), projížďka na koních v 
jezdeckém klubu Osada Lípa, noční hlídky u 
strážního ohně, zpívání s kytarou, koupání a 
vodní hry na koupališti, noční hra, tradiční černé 
hodinky, slavnostní závěrečný táborák a mnoho 
dalších aktivit. Každý den je vyhrazený čas na 
nezbytný odpočinek a osobní volno. 
 

pro děti ve věku od 6 do 16 let na tábořišti ve Vísce u Jevíčka 
28. 7. 2019 do 9. 8. 2019 od 

Hlavní vedoucí a jeho zástupce mají certifikát MŠMT ČR k vykonávání funkce hlavního vedoucího. 
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