
Letní tábor Piháček 2009 

Vikingové 
Oselce, rybník Pihatý, okres Plzeň – Jih 

26. 7. – 17. 8. 2009 
Cena: 3600,- Kč 

(při zaplacení do konce dubna cena 3400,- Kč) 
 

Tábor je určen pro holky a kluky ve věku 7-15 let, vítáni jsou zkušení 
táborníci i táboroví nováčci. 

 
Charakter tábora: 
• komorní stanový tábor pro 20-30 dětí, 
• tábořiště na louce mezi lesem a rybníkem, 2 km od nejbližší vesnice, 
• zaměření na život v přírodě a tábornické dovednosti, 
• velká celotáborová hra s tématikou Vikingů promítající se do všech 

aktivit na táboře, 
• děti se podílí na chodu tábora, 
• terénní hry v lese, noční bojovky, výlety do okolí, dvoudenní puťák 

(náročnost odpovídající věku a schopnostem táborníků). 
 
Zajištění tábora: 
• zkušení vedoucí; hlavní vedoucí a jeho zástupce mají odpovídající 

kvalifikace akreditované MŠMT, 
• zdravotnice je medička po 4. ročníku studia, několik dalších vedoucí má 

kvalifikaci zdravotník pro zotavovací akce akreditovanou MŠMT, 
• ubytování ve stanech s podsadou a pevnou podlážkou po celé ploše, 
• stravování 5x denně, pitný režim, 
• pitná voda čerpána z obecního vodovodu,  
• teplá voda k dispozici každý den (ohřev v brutaru), suché záchody. 
 
Více informací je možné nalézt na stránkách http://horizont.vzdusne.cz.  
Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme elektronicky na 37.PS@centrum.cz,  
nebo telefonicky na číslech: 605 870 676 (Kačka Bartošová, hlavní vedoucí), 
                                              736 155 888 (Majda Mouralová, zástupce. hl. vedoucí).    
Provozovatel:  
37. PS Pplk. Vally, Na dlouhém lánu 418/21, Praha 6, 160 05, IČO: 68404107 

 



Vítr se proháněl po moři a 
svištěl v četných záhybech 
pobřežních skal. Vikingský 
drakkar, štíhlá loď s dračí 
hlavou na přídi, si prorážel 

cestu vlnami. Na palubě se hbitě proplétalo několik statných 
Vikingů, zrzavé vlasy jim povlávaly ve větru a déšť jim bušil 
do tváří, ale oni se nevzdávali a zkušeně vedli loď 
rozbouřeným mořem. 
 
Myslíš, že to zvládneš jako oni? 

Chceš se stát na pár týdnů Vikingem? Chceš se plavit do dalekých 
zemí, dobývat cizí města nebo s jejich obyvateli raději 
obchodovat? Chceš lovit zvěř a starat se o svou vesnici, veselit se 
na královských hostinách a zpívat balady o hrdinských činech? 

Tak na co ještě čekáš? Vyprav se s námi na sever, do krásných, 
ale drsných krajů, do země temných lesů, strmých útesů a 
hlubokých fjordů, do země trollů, lesních skřítků, divých větrnic a 
draků!  

Vyplouváme 26. července, směr Øselce, Pihatý fjord. 

 


