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29.
PÁVKOVSKÝ
SPOLEK
TÁBOR

Jsme dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek 
složený z proškolených vedoucích a instruktorů, 
které spojuje radost z přírody a práce
s dětmi a mládeží. Každoročně pořádáme letní
tábor a během roku je možné jet s námi na 
víkendové a jednodenní výlety.

DĚTSKÝ TÁBOR PÁVEK



VÍKENDOVÉ 
A

JEDNODENNÍ
AKCE

Tyto akce se konají každý měsíc vždy na 
jeden den či celý víkend. Pořádají je naši 
zkušení vedoucí a instruktoři nejen pro děti, 
které jezdí na letní tábor, ale i pro jejich 
kamarády či sourozence. Děti se podívají do 
krásných koutů ČR. Paleta aktivit je velmi 
bohatá – jezdili jsme například na koních, 
dováděli v bazénu či splouvali naše malebné 
řeky. Když je pěkné počasí, jezdíme na vý-
pravy do přírody a spíme pod širým nebem či 
ve stanu. Když se udělá zima či prší, je vždy 
zajištěn pobyt ve vytápěných budovách se 

střechou nad hlavou.

LETNÍ

Na táboře je školený zdravotník a všichni 
pracovníci mají  kurz první pomoci.

Hlavní je ale poznat nové kamarády a užít 
si spoustu legrace!

TÁBOR

Tábořiště leží v CHKO Třeboňsko uprostřed lesů 
na břehu řeky Nežárky. 

Tábor je určen pro holky i kluky od 7 - 15 let. 
Děti spí po dvou ve stanech na postelích. Strava 
je připravovaná 5krát denně, ale v případě hladu 
se vždy něco najde! Je zajištěn celodenní pit-
ný režim. Ráno, večer a před každým jídlem je 
vyhrazen prostor pro hygienu, děti se myjí pod 
tekoucí vodou.

Každý rok je pro děti při ravená celotáborová hra 
s bohatým  programem. Vždy je  zajištěn program 
pro hezké i špatné počasí. Za deště se máme kam 
schovat a kde usušit mokré věci. Mimo program 
mají děti možnost využít sportovní hřiště, ping-
pongový stůl nebo si zahrát jiné hry. Naučí se zde 
i tábornické  dovednosti - čtení v mapě, luštění 
šifer, co znamená azimut... Do programu jsou 
zařazeny různorodé hry, sportovní i tvůrčí činno-
sti. 

Večer společně sedíme u táborového ohně a 
hrajeme na kytary. Pokud nám přeje počasí, 
koupeme se v řece Nežárce a dle stavu vody 
je možné splout ji na lodích. 


