
 

 

 

Příměstský tábor „Po stopách Robinsona Crusoa“ 

 

V týdnu od 11. do 15. července pořádala nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

v Horním Benešově letní příměstský tábor. Z 21 děti se na 5 dní stali trosečníci na pustém 

ostrově, kteří se museli utkat s nepřízní osudu a obstát v nelehkém boji o přežití uprostřed 

pustiny.  

 

Hned první den se děti rozdělily do dvou kmenů a měly za úkol vymyslet si název kmene a 

vyrobit si svou vlajku. Také se seznámily s táborovými pravidly a prostřednictvím her a 

zábavných aktivit se učily společně komunikovat, respektovat názory druhých a objevovaly 

týmového ducha.  

 

V úterý byl pro děti připraven celodenní výlet do Pevnosti poznání v Olomouci. Děti se 

dozvěděly spoustu zajímavostí a díky interaktivních expozic si vyzkoušely, jak funguje lidské 

tělo nebo různé fyzikální zákony a lámaly si hlavy s hlavolamy. V místním planetáriu se 

seznámily s vesmírem a dozvěděly se, jak se například orientovat v přírodě pomoci hvězdné 

oblohy.  

 

Ve středu malí robinsoni navštívili koňskou farmu v nedaleké obci Býkov. Majitelka farmy 

velmi poutavě seznámila děti s různými plemeny koní, s péčí o ně. Pak jim představila 

jednotlivé koně na farmě. Děti si samy vyzkoušely hřebelcování koní, čištění kopyt, koně si 

společně osedlaly a pak už na vyjížďce měly možnost vidět svět z koňského hřbetu. Po návratu 

do táborové základny v Horním Benešově si vyrobily táborová trika a zahrály si komunikační 

a sportovní hry, které prověřily také jejich fyzickou kondici.  

 

 

 



 

 

 

Čtvrtek byl ve znamení stopování a ohně. Dopoledne měly kmeny za úkol v co nejkratším čase 

proběhnout barevně vyznačenou trasu dlouhou 4,5km a cestou hledat ukryté zprávy. V těch se 

nacházely otázky, které měly za úkol prověřit, co se děti naučily a zapamatovaly během 

předchozích dnů. Oba kmeny zvládly trasu v perfektním čase a na všechny otázky nalezly 

správnou odpověď. V poledne jsme se přesunuli na místní dětské hřiště s ohništěm. Děti jsme 

seznámili s pravidly rozdělávání ohně v přírodě a na ohni si všichni robinsoni opekli špekáčky. 

Odpoledne si děti vyrobily své náramky a z materiálu, který si posbíraly po cestě na základnu, 

ozdobily rámečky na fotografie, do kterých vložily společnou fotografii.  

 

Poslední den tábora byl ve znamení vodních radovánek. Děti navštívily Aquapark v Bruntále, 

kde prověřily své plavecké dovednosti. Na závěr byly děti odměněny za svou snahu, šikovnost 

a skvělou týmovou spolupráci. Všichni si letní příměstský tábor plný zábavy a dobrodružství 

užili a velice se těšíme na léto 2023! 

 

 

 

 

 


