
Letní hasičský tábor pořádaný pod záštitou OSH Olomouc 
MÍSTO:  ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÁ ŠKOLA JÁNSKÉ KOUPELE (www.uhs.cz) 

TERMÍN: ned ěle 15. – středa 25. 7. 2012 
pro všechny děti od 7 do 16 let 

Akt. 27.2.2012 

 

 
 

Program – nejen s hasičskou tématikou! V okolí máme řeku Moravici na koupání i k jízdě 
na raftech, lesy k výletům, hrám, soutěžím, přežití či poznávání, louky na opalování, hry, 
uzlování, lezení po lanech atd., několik hřišť na plážový volejbal, fotbálek, vyvolávanou nebo 
jen tak, prostory s vybavením k soutěžení všech hasičských disciplín (požární útok, štafety 
všeho druhu, BZV a ještě něco navíc, včetně měření časů elektronickou časomírou), letní 
kino, táboráky, klubovny na diskotéky nebo pro případ horšího počasí a učebny na teorii o 
hasičských disciplínách. Výlety do okolí, přežití v lese, savování triček, diskotéky či karneval 
jsou samozřejmostí! Ukázky policie a profesionálních hasičů, spousta cen, medailí a 
sladkostí…a kdoví co ještě se podaří zajistit. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni proti 
úrazu.  
Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Ubytování ve zděné budově (menší děti), 
v chatkách a srubech (ti starší). 
Hlavní vedoucí tábora - Mgr. Marcela Vystr čilová alias Macek s praxí více než 10 let 
mail: vystrcilova.marcela@seznam.cz, mobil:  724 983 780 
Zdravotní dohled zajišťuje „zdravuška“ Lenka Trnková  

Cena:  3.500 Kč (platba v hotovosti, převodem nebo fakturou) 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava, pitný režim, vstupné, ceny pro děti (medaile, diplomy, 
poháry, věcné předměty aj.), materiál a náklady na provoz tábora, doprovodný program, 
pojištění účastníků tábora. Drobnosti či jiné vhodné předměty od rodičů samozřejmě vítány! 
Kapacita ubytování je omezena, proto se hlaste co nejdříve, nejpozději do 15. 3. 2012. 
 
Doprava – vlastní nebo organizovaně přes jednotlivá SDH. 
Příjezd účastníků tábora v neděli 15. 7. 2012 od 14 do 17 hod. 
Odjezd ve středu 25. 7. 2012 od 14 do 17 hod. 
 
Adresa pro zaslání pošty pro děti: SH ČMS Ústřední hasičská škola Jánské 
Koupele, jméno a příjmení dítěte, Moravice 136, 747 84 Jánské koupele, na obálku poznačit 
heslo „HASIČI“,  
Telefon: +420 556 309 017, E-mail: hasici.skola@tiscali.cz, WWW: www.uhs.cz 


