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Cestou na táborový pobyt na Vranovskou přehradu byl autobus zastaven neznámými 

lidmi v protichemických oblecích. Cestující v autobuse (účastníci) byli informováni, že 

autobus projel oblastí, která byla kontaminována neznámou nebezpečnou látkou, a je nutné, 

aby účastníci autobus opustili, dostali ochranu očí a  byli po slepu doprovozeni do 

dekontaminační lázně.  

Po úspěšné dekontaminaci se skupina dozvěděla, že se nachází na neznámém místě, 

kde se budou muset naučit novým dovednostem a znalostem o přežití, které jim předají místní 

zkušení vědci. 

Každý den tábora byl zaměřen na jinou znalost a 

dovednost, kterou se během daného dne učili a prokazovali její 

zvládnutí. Za zvládnuté/nezvládnuté dovednosti získávali 

účastníci životy a i o ně přicházeli. Mezi základní dovednosti 

patřila střelba z luků, vzduchovek, foukačky a vrhání noži, 

rozdělávání ohně, orientace v terénu a mapách, zásady přežití a přenocování ve volné přírodě 

a další…   



Během pobytu si účastníci vyzkoušeli plavání na paddleboardu ve Vranovské přehradě, užili 

si i večerní koupání s plážovou promenádou. Jeden den strávili táborníci mimo tábor 

v národním parku Podyjí, kdy na smluvené Hájovně skupina přespala pod širákem. Děti 

během tohoto výletu navštívily zbylé pozůstatky železné opony a seznámily se s historickými 

okolnostmi, které s touto památkou byly spojeny. Po náročném osmikilometrovém výletu 

dorazili následující den táborníci zpět do tábořiště, kde již na ně čekal zasloužilý odpočinek.  

Táborový pobyt pomohl dětem upevnit si a budovat sociální vazby mezi vrstevníky. Pomocí 

zážitků a prožitků se naučit novým znalostem a dovednostem. Formou her si děti zlepšovaly i 

svou fyzickou kondici a poznávaly nová zajímavá místa. Poslední táborový den se při 

večerním programu dokázali účastníci vykoupit z tohoto programu a tím si zajistit cestu zpět 

domů. 
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