
 

 

Opravdu dobrý tábor slaví páté narozeniny! 
 

Už je to pět let od startu projektu Opravdu dobrý tábor. Pátým rokem se snažíme 
zvyšovat povědomí veřejnosti v oblasti obecných pravidel, jež by měl splňovat 
každý tábor. Radíme, na co si dát pozor, jaké informace vyžadovat od pořadatele i 
jaké mu vždy poskytnout, ale i na co nezapomenout, až budete malému táborníkovi 
balit kufry.  
Zkrátka už pátým rokem se snažíme, aby si co nejvíce rodičů a dětí při volbě 
letního tábora vybralo nějaký opravdu dobrý. 
Soustavnou informační kampaní ve sdělovacích prostředcích, na informačních 
webových stránkách www.dobrytabor.cz a dále prostřednictvím vlastních tištěných 
materiálů i kontaktních akcí určených veřejnosti, se snažíme prohloubit zájem 
rodičovské veřejnosti o tuto problematiku. A věříme, že se nám daří, protože dotazů i 
ohlasů je stále dost. O tom, že si Opravdu dobrý tábor vede dobře, nás utvrzují i mnozí 
chytráci, kteří chtějí uveřejňovat informace o táborech, ale než aby je sami 
zpracovali, radši si otevřou naše stránky a kopírují. A i když je to v podstatě pocta naší 
práci, tak od někoho, kdo chce výchovně působit na děti, je to chování zarážející. 
V nadcházejících měsících od dubna do června kampaň Opravdu dobrý tábor vrcholí 
a zájem veřejnosti i médií je díky blížícím se prázdninám nejvyšší. Stejně jako 
v minulých letech očekáváme několik stovek dotazů a jsme připraveni na ně 
odpovědět.  
Proto nás neváhejte kontaktovat. Nabízíme bohaté zkušenosti přímo z táborové 
praxe i externí odborníky na právo, ekonomiku, hygienu a další obory, jež mohou 
s letní činností souviset. Rádi se budeme podílet na zpracovávání táborových 
témat, nebo dodáme texty na témata, jež máme již zpracovaná. Stačí napsat 
na e-mail opravdu@dobrytabor.cz, nebo zavolat na číslo 222 247 529. 
 
 Těšíme se na spolupráci! 
 

Vaší pozornosti také doporučujeme  
Projekt Parťáci 
(partaci.pionyr.cz) 

Občanské sdružení Pionýr připravilo projekt Parťáci, který je určen pro děti ze zařízení 
institucionální výchovy. Jeho cílem je vytvořit prostředí pro opravdovou integraci dětí 
ze zařízení institucionální výchovy. Poskytnout jim příležitost zapojit se mezi děti - 
členy Pionýra prostřednictvím letních pionýrských táborů, a najít si tak nové kamarády. 
Nejde o jednorázovou akci. Jde nám o pomoc se začleněním dětí ze zařízení 
institucionální výchovy do běžného života, o vytvoření přátelství mezi dětmi 
a o případné vytvoření dlouhodobější spolupráce jednotlivých pionýrských skupin 
a výchovných institucí. V roce 2008 se zapojilo 67 dětí z deseti zařízení. 

 
 Informaci podává: Jakub Kořínek 
 Tel.: +420 777 745 886 
 E-mail: opravdu@dobrytabor.cz  
 www.pionyr.cz 

Pionýr je občanské sdružení 

dětí, mládeže a dospělých a uznaná  

nestátní, nezisková organizace pro oblast 

práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 
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Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda 

Tisková zpráva: 


