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Co Vás jako rodiče určitě zajímá –  jak to u nás na táborech vypadá?

Ubytování
• Jednoduché letní ubytování v dřevěných

chatkách
• Chatky jsou 4lůžkové, postel povlečená

prostěradlem, děti si dovezou vlastní spacák
• Ubytování zpravidla probíhá po skupinách

věkově podobných – je možné si volit
kamarády na ubytování předem – v přihlášce

• Sociální zázemí v přilehlé budově
• Děti jsou stále na čerstvém vzduchu a v

kontaktu s kamarády

Stravování
• Snídaně – formou jednoduchého bufetu – pečivo, sýry, šunky, vejce, paštiky, párky, 

marmelády, nutela, cereálie s mlékem či jogurtem, zelenina, čaj, kakao (vždy možnost 
výběru, každý den změna v nabídce)

• Svačinky – ovoce, jogurty, pečivo, koláče -jednotná nabídka
• Obědy a večeře – vždy teplá chutná jídla z tradiční domácí české kuchyně 
• Druhá večeře – pečivo, pomazánka
• Pitný režim – po celý den je v jídelně čaj nebo šťáva, v prostorách venkovního areálu je 

kohoutek s pitnou vodou

Režim dne
Je uzpůsobený věku dětí – skládá se z aktivního programu, času na jídlo, denního odpočinku, 
času na hygienu a nočního spánku. Noční klid je stanovený od 21.30 do 7.30 s výjimkou noční 
hry. Na aktuální potřeby dětí dohlíží zdravotníci a hlavní vedoucí tábora a v případě vyšší únavy u 
jednotlivých věkových skupin je zařazen klidový režim. 

Program tábora
Program probíhá zpravidla v časových blocích 9.00-12.00, 14.30-17.00 a 19.30 – 21.00. V 
dopoledním i odpoledním bloku je malá přestávka na svačinku, po obědě a po večeři je prostor na 
odpočinek cca 1-1,5 hodiny. 

• Oddílový program – probíhá zpravidla jednu část dne –
dopoledne či odpoledne.  Oddíly jsou smíšené skupiny dětí
různého věku, chlapci i dívky, které mají své 2 vedoucí. Jeho
náplní jsou většinou venkovní aktivity sportovně či kolektivně
zaměřené:
◦ tradiční sporty - přehazovaná, ringo, fotbal, vybíjená,

basketbal, ping-pong
◦ méně známé sportovní aktivity –  lakros, softbal, frisbee
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◦ zahradní hry – kroket, petang, disk-golf,
◦ střelba ze vzduchovky, luku, paintballky
◦ tábornické dovednosti – rozdělání ohně, vaření na ohni, luštění šifer, orientace v mapě a 

s buzolou
◦ výuka pádlování na lodích
◦ návštěva lanového parku
◦ kolektivní hry
◦ vědecké pokusy/ tvořivé činnosti

Aby si děti některé aktivity užili jen se svými
vrstevníky, mohou se programy odehrávat i
formou „volitelného programu“ a nebo se více
oddílů rozdělí na mladší/starší, děvčata/kluky či
podle zájmů

• Celotáborový program – probíhá také zpravidla jednu část dne – dopoledne či 
odpoledne. Jeho náplní je tzv. „celotáborová hra“ - motivovaná tématem jednotlivého 
tábora. Děti se ve svých oddílech ocitají v ději příběhu, který je provází jednotlivými hrami. 
Většinou bojují proti zlu na straně dobra a závěrem je čeká těžká bitva, vítězství a odměna. 
Motivačně laděný příběh bývá strhující převážně pro mladší kategorii dětí, které příběhem 
doslova žijí. Ale i pro starší děti je tento program napínavý a zábavný. Zvláště proto, že 
týmy dětí jsou smíšené od nejmladších po nejstarší. Starší děti tak pomáhají mladším a 
zároveň s nimi prožívají jejich nadšení. 

• Večerní program – zpravidla aktivity v klubovnách – diskotéky, talent show, zábavné 
večery, táborák, volitelný program, promítání filmu, večerní hry se soumrakem či za tmy. 
Mladší děti mívají tento program kratší než starší – podle aktuální situace a únavy dětí. 

• Další táborové aktivity
◦ Táborová olympiáda
◦ Sportovní turnaje
◦ Celodenní výlety - zpravidla jsou dva výlety za tábor 

▪ turistický výlet s nějakou zajímavou zastávkou (rozhledna, přehrada…)
▪ oblíbený výlet do areálu Hei-park Tošovice (bobová dráha, tubing, trampolíny, 

koupaliště)
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Tým pečující o děti
• hlavní vedoucí s vysokoškolským pedagogickým vzděláním
• pečlivě vybíraný a školený tým instruktorů (většina z řad bývalých účastníků táborů – 

dlouhodobá spolupráce)
• 1-2 zdravotníci
• personál kuchyně

Táborový řád 
Pravidla společného soužití dětí a dospělých v průběhu tábora jsou stanovena Táborovým 
řádem. Jsou zde připomenuta běžná pravidla slušného chování mezi lidmi, dále pravidla důležitá 
pro bezpečnost dětí při pobytu v táborovém areálu. 
Důležitou podmínkou účasti dítěte na táboře je omezení přístupu k mobilnímu telefonu. Ten buď 
dítě na táboře vůbec nemá – rodič může ve stanovených časech telefonovat s hlavním vedoucím a 
případně i s dítětem. Nebo telefon při nástupu na tábor odevzdá a vyzvedává si ho od svého 
vedoucího pouze v době poledního klidu.
Věřte, prosím, že toto opatření je ve prospěch klidného chodu táborového programu a také ve 
prospěch samotného dítěte i jeho rodičů, kteří mohou nerušeně chodit do práce a nebo si užít 
klidných volných chvil. 
A pro opravdu velmi starostlivé rodiče – „Co když bude mému dítěti někdo ubližovat, nebo se mu 
bude stýskat, nebo ho bude bolet bříško nebo hlava…?“ 
Vyřeší tuto situaci telefonát mamince nebo tatínkovi, kteří jsou třeba zrovna v práci a nemohou 
situaci nijak řešit? Nebo je lepší, aby se dítě s problémem svěřilo lidem, které má nablízku… 
instruktor, zdravotník, hlavní vedoucí? 
O všech problémech, které by dítě na táboře mělo, vás samozřejmě budeme neprodleně informovat. 

Pošta a balíčky
Každý všední den nám jezdí do areálu pošta a vozí pohledy a dopisy a také odváží napsanou poštu. 
Děti každý den s netrpělivostí čekají na večerní nástup, kde se pošta rozdává. Tak proto pište a 
posílejte! Děti si rády prohlíží obrázky na pohlednicích a dokola čtou milá slova od svých blízkých. 
Jen prosíme, neposílejte balíky s hromadou jídla a sladkostí! Děti s touto nadílkou neumí 
hospodařit, většinou s chutí sní hromadu sladkostí, bez dohledu dospělého. Potom nejí běžně 
podávaná jídla a někdy to způsobí i zdravotní potíže. Je lepší dát dítěti kapesné, mají možnost po 
obědě nákupu v místním bufetu. Nákupy usměrňuje hlavní vedoucí nebo zdravotník, aby si 
nekoupili moc sladkostí či jiných pochutin na jeden den. 

Fotografie z tábora
Během průběhu tábora pořizujeme fotodokumentaci. Fotografie mohou rodiče sledovat zpravidla na
stránkách www.tabory  zalesi  .blogspot.cz  , kam jsou denně přidávány další a další. Můžete tak 
sledovat, co se v táboře děje a jak se děti mají. Na hlavní budově máme
nainstlovanou web-kameru, která umožňuje sledovat dění v táboře živě
ve dne i v noci. Najdete na www.rszalesi.cz
Po skončení tábora ještě zasíláme video z průběhu celého tábora.
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