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Příměstský letní  tábor se konal v magických 

kopcích Jeseníků. Celým týdnem nás provázel 

příběh ´dobrodružné putování po Jesenicku´. 

Prozkoumávali jsme krásy okolí, navštívili 

místní mini Zoo, Priessnitzovy léčebné lázně,  

opékali buřtíky na ohni, zpívali jsme, zahráli si 

spoustu 

seznamovacích a pohybových her a prozkoumali všechna 

zákoutí hřiště ve Smetanových Sadech, kde jsme se také 

dozvěděli spousty zajímavostí o stromech a přírodě obecně. 

Také jsme byli na výletě v lesním baru, který slouží jako 

samoobslužný a vznikl důvěrou k ostatním lidem jednoho 

místního pána. Opekli jsme si buřtíky a zahráli si hry v lese, kde jsme si i pověděli příběh o 

Rychlebských horách, které obklopují naši dolinu. Na výletě zámku Jánský Vrch jsme se 

seznámili s historickými postavami, jako byla bavorská princezna Sissi, biskup Břeclav 

z Pogarel a  Jan Křtitel, po kterém byl zámek pojmenován na jeho počest. V Priessnitzových  



Lázních jsme se 

dozvěděli o moci 

léčebné vody, která 

má blahodárné účinky 

na zdraví člověka i 

zvířat a dokáže 

nemocného vyléčit ve 

správné kombinaci 

střídání studené a teplé vody. Také jsme vyráběli magickou hůl 

pro místní skřítky, věnec pro lesní víly a vytvářeli účesy zdobené lesními plody a listím.  

Navštívili jsme nejmenší zoo v Republice a poznali, že v podstatě s každým zvířetem se dá 

vytvořit důvěrný a láskyplný vztah, máme-li jej od 

malička a dáváme mu tu správnou péči a podmínky pro 

život, tak jako to bylo v případě pana majitele Zoo a jeho 

tygra Dieaga. Poslední den jsme završili procházkou na 

kopec Bobrovník, který je obklopen rozkvetlými loukami, 

na kterých se pasou krávy. Uprostřed těch  luk stojí 

chaloupka a místní restaurace zvaná Kolyba. Dětem jsme 

objednaly vydatný oběd a místní pohár s kopcem šlehačky. S plnými bříšky jsme se linuli 

zpátky dolů do civilizace a jako poslední tečkou na závěr dostaly děti trička, na které si mohli 

namalovat cokoliv, co je za pobyt na táboře těšilo a zakončit své dílo podpisy dalších 

kamarádů, kteří se společně s nimi dobrodružného putování po Jesenicku zúčastnili.  
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