
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Léto se blíží - nepodceňte přípravu na tábory 
 

Je mezi plány, které máte pro své ratolesti připraveny na letní prázdniny, i tábor? 

Jestli ano, věnujte chvilku pozornosti těmto řádkům. Štěstí totiž přeje připraveným, 

a tak se vám určitě může hodit pár rad, které vám nabízí tradiční projekt Pionýra – 

Opravdu dobrý tábor (www.dobrytabor.cz). 

 

Než svým dětem zamáváte u autobusu, určitě byste si měli být jistí odpověďmi na několik 

otázek… 

Kam vlastně jedou? 

Samozřejmě, že znáte „adresu“, ale co víte o místě, kde tábor bude? Máte dostatečnou 

záruku, že je pro tábor vhodné, bezpečné? A aby nedošlo k mýlce, tím rozhodně nemyslíme 

rekreační ubytovnu, kde děti přírodu pozorují tak leda oknem. I kouzlo stanového tábora 

uprostřed lesa si lze užít s klidným srdcem a vědomím, že dětem nic opravdu důležitého 

nechybí. 

Nebojte se proto ptát vedoucích, jak je co zajištěno. Výhodou samozřejmě je, když se tábor 

koná na osvědčeném místě. Pro zajímavost – některé oddíly jezdí na svá tábořiště dokonce 

i desítky let…  

Co tam budou dělat? 

Zajímali jste se o připravený program tábora? Například u Pionýrských táborů jsou obvyklé 

propracované tematické hry, díky kterým děti cestují v čase, prostoru i fantazii – náměty 

mohou být historická období, jako třeba doba kamenná či středověk, cestování kolem světa 

a objevování jeho tajemství, fantastické příběhy inspirované známými knihami a filmy 

a mnoho dalšího… Tábory mohou být zaměřené i na konkrétní aktivity (vodáctví, tanec, 

technika …). Aby byl tábor tím pravým letním dobrodružstvím plným nezapomenutelných 

zážitků s kamarády, je důležité jeho náplň vybírat pečlivě a především spolu s dítětem! 

Určitě není na škodu, když se počítá s podílem dětí na chodu tábora – například při přípravě 

jídla či úklidu vlastních i společných prostor se děti učí trochu lépe postarat samy o sebe 

i o své kamarády. A nejde jen o práci, třeba vydávání vlastnoručně připravené snídaně může 

být i fajn zážitek. 

Kdo se o ně postará? 

Aby tábor proběhl hladce, musí se na něm podílet spousta lidí. Kromě vedoucích, kteří 

zajišťují vlastní program, se musí někdo postarat o zdraví dětí, o zásobování a vaření, 

o hospodaření a tak dále. Rozhodně se neostýchejte zeptat, jaké mají tito lidé pro svou 

„funkci“ předpoklady. Takový dotaz se samo sebou nabízí třeba u zdravotníků, ale je 

na místě vlastně u všech táborových pracovníků. Pokud má být táborový program pro děti 

opravdu přínosný, nemůže ho přece sestavovat a organizovat někdo, kdo netuší nic 

o pedagogice… I proto má Pionýr pro své dobrovolníky vlastní propracovaný systém 

vzdělávání. Další výhodou je, když je tým táborových vedoucích sehraný, a úplně nejlépe, 

když s dětmi pracují celoročně, například v oddíle. 

Pionýr je spolek dětí, mládeže a dospělých   

a uznaná nestátní, nezisková organizace  

pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase .  
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Víte, co s sebou?  

Zdánlivě banální otázka, přece nebalíte kufry poprvé. Pak ovšem děti první den vybalují, 

a jednomu chybí pláštěnka, druhému holínky, třetí nevěděl, že má mít vlastní ešus…  

Další věcí, na kterou je nutné vždy předem myslet, je zdravotní dokumentace dítěte. Nejde 

o žádnou formalitu, ale o důležité informace, bez kterých žádný zodpovědný pořadatel 

nemůže dítě na tábor přijmout. 

Tábory se i v tom, co je na ně třeba, mohou výrazně lišit. Vychází to nejen ze způsobu 

ubytování, ale také z prostředí, kde se nachází, z připraveného programu a dalších okolností. 

Proto se vždycky raději zeptejte, řada pořadatelů vám dokáže dát vzorový seznam toho 

nejnutnějšího. Inspiraci můžete najít třeba i na stránkách projektu Opravdu dobrý tábor 

ve videu „Jak na tábor“ nebo ve vzorovém seznamu (v bodě 6 našeho osmera). 

Co obsahuje cena tábora? 

Solidní pořadatelé uvádějí vždy cenu úplnou, včetně všech doprovodných programů, jízdného 

na výlety, vstupů a podobně. Zde stojí za připomenutí, že tábory pořádané například 

v Pionýru, jsou vyvrcholením celoroční činnosti, ne jednorázovou výdělečnou akcí. Jejich 

chod zajišťují v naprosté většině dobrovolníci, což pochopitelně snižuje poplatek 

za účastníka. Proto rozhodně nemusí platit, že nižší cena odráží i klesající kvalitu, často je 

to právě naopak. 

 

 

Projekt Opravdu dobrý tábor 

Předcházející řádky jsou součástí informační služby, kterou už od roku 2005 nabízí Pionýr 

prostřednictvím projektu Opravdu dobrý tábor. Na stránkách projektu 

(www.dobrytabor.cz) najdete spoustu informací a rad – například Osmero dobrého tábora 

– tedy hlavní zásady, které by měl každý dobrý tábor splňovat, včetně odkazů na vyhlášky 

apod. Dále návodná videa, tematické články, příběhy, e-mailovou poradnu…  

V nabídce táborů najdete také přes stovku konkrétních pionýrských táborů – a některé 

z nich stále ještě nabízejí poslední volná místa. 

Projekt Opravdu dobrý tábor vychází z desítek let zkušeností s pořádáním letních 

pionýrských táborů. Ty se i v současnosti těší vysoké a v posledních letech rostoucí 

oblibě. Každoročně jich proběhnou zhruba čtyři stovky pro řádově 20 000 táborníků. Naše 

tábory jsou otevřené i nečlenům, takže pokud hledáte tábor se zázemím bohatých 

zkušeností, v Pionýru se nespletete. 
 

Poznámka pro redakce: Neváhejte a kontaktujte nás, kdykoli budete potřebovat více informací 
o táborové činnosti. Nabízíme nejen zkušenosti přímo z táborové praxe, ale také externí 
odborníky na další obory, jež mohou s letní činností souviset, jako jsou např. právo, ekonomika 
či hygiena.  
Rádi se budeme podílet na zpracovávání táborových témat, nebo dodáme texty k tématům, která 
máme již zpracovaná.  
Stačí napsat na e-mail opravdu@dobrytabor.cz, nebo zavolat na číslo 222 247 529. 
 

 Těšíme se na spolupráci! 
 

Informaci podává: 
Jakub Kořínek, jakub@pionyr.cz, 777 745 886 
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