
 

 

 

 

Letní příměstský tábor „Z Bruntálu až na konec světa“ 

 

V termínu od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022 se konal Příměstský tábor „Z Bruntálu až na konec 

světa“. Přihlášených bylo 15 dětí ve věku 7 až 15 let. Dětí, které se nakonec opravdu zúčastnilo, 

bylo 11. Důvodem pro neúčast byla nemoc nebo změna rodinných plánů. Děti doprovázely a 

o aktivity se staraly dvě pracovnice bruntálské pobočky EUROTOPIA.CZ a jedna doučující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den provázel déšť, který nám ale nevadil. Tento den byl věnován seznamování účastníků, 

tvoření a prevenci. Na návštěvu naší pobočky zavítala Policie ČR a kromě jiného si děti mohly 

vyzkoušet opilecké brýle, které všechny moc bavily.  

Druhý den jsme poznávali vzdálenější místa a jeli jsme do Olomouce do Pevnosti poznání. Děti 

se dozvěděly spousty nových věcí. Nejvíce se jim líbilo zubařské křeslo, výbuch sopky a kino, 

kde se promítal film o stvoření světa. Odvážlivci se dokonce pomazlili s pakobylkou. Úspěch 

měla také virtuální realita, hlavolamy a další zajímavosti. 

Středa patřila poznávání Rýmařova. Zde jsme zdolávali horolezeckou stěnu a pět z nás to 

zvládlo až nahoru. Hráli jsme hry, hýbali jsme se a dali jsme si i zmrzlinu.  

Ve čtvrtek jsme si nejdříve hráli na pobočce a pak jsme šli na prohlídku hasičské stanice 

v Bruntále. Dozvěděli jsme se, co obnáší povolání hasiče, jak hasit požáry, dozvěděli jsme se i 

o prevenci. Aby nám nechyběl pohyb, šli jsme na Uhlířský vrch, který byl kdysi sopkou a 

probírali jsme vědomosti nabyté v Pevnosti poznání.  



V pátek přišel čas loučení. Po krátkém zastavení na pobočce EUROTOPIA.CZ v Bruntále jsme 

jeli autobusem na výlet do Meziny. Zde jsme v tufitovém lomu hráli hry, dokončovali 

celotýdenní výzvy a opekli si špekáčky na oběd. Potom jsme zdolali největší výzvu celého týdne 

a pochodovali po svých zpět do Bruntálu. Pochod všichni ve zdraví zvládli a tak jsme se po 

vyhodnoceních soutěží a odměnách rozloučili.   

 


