
Nabídka táborů pro děti z oblasti poničené tornádem 

Pro děti z rodin, které zasáhlo ničivé tornádo nabízíme zdarma celkem 17 míst na dětských 

táborech, které pořádají sbory církve Bratrské jednoty baptistů nebo spolupracující subjekty. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte o doplňující informace k jednotlivým táborům a domluvíme 

podrobnosti včetně dopravy, kterou zajišťujeme na naše náklady. 

Přehled nabízených táborů: 

Awana tábor 

• 2 volná místa 
• Věk: 6-14 (školní děti po 1.-7. třídě)  
• Termín: 31.8.-14.8.2021 
• Název a charakter tábora: Awana tábor, letos s příběhem biblického proroka Daniele  
• Místo: Zubrštejn, Radešínská Svratka, v k.ú. Řečice nad Bobrůvkou 

https://www.okenko.org/taboriste-zubrstejn 
• Kdo tábor pořádá: Awana klub při BJB Brno 
• Odpovědná osoba: vedoucí tábora Jiří Procházka, juraproch@centrum.cz , 606 784 968 

Tábor dorostu sboru BJB v Brně 

• 3 volná místa 
• Věk: 10 - 17 let 
• Termín: 17.-24.7.2021 
• Název a charakter tábora: „Falco“ - jde o adventure camp s detektivním příběhem 
• Místo: Chalupa na kopci Damašek v obci Pustá Rybná, Vysočina 
• Kdo tábor pořádá: Dorost sboru / církve Bratrské jednoty baptistů v Brně 
• Odpovědná osoba: Jan Exner - hlavní vedoucí, 723 227 716, hexmenn@gmail.com , info o 

táboře a klubu Dorost na www.dorostbjb.cz, facebok: Dorost BJB Brno, instagram: dorostbjb 

Tábor Royal Rangers Zlín 

• 3 volná místa 

• Věk: základní škola (cca 6-15 let) 

• Termín: 18.-30.7.2021 

• Název a charakter tábora: „Osvobození Alagaësie“ -  stanový pobytový tábor, celkem 48 dětí 

• Místo: Křekov u Valašských Klobouk (N 49°8.27110', E 17°57.63523') 

• Kdo tábor pořádá: 8. přední hlídka Royal Rangers Zlín 

• Odpovědná osoba: Josef Ježek Švirák, svirakj@email.cz , 721 579 476, bližší info na 
www.8ph.royalrangers.cz 

Dětský tábor sboru BJB v Liberci 

• 5 volných míst 

• Věk: 7 (dokončená první třída ZŠ) až 15 let 

• Termín: 1. – 8. 8. 2021 

• Název a charakter tábora: „Putování za svatým grálem“ – program bude vycházet 
z artušovské legendy (rytířská tematika) s křesťanským přesahem (počítáme s účastí celkem 
ca. 35 dětí) 

• Místo: chata Stará škola www.chatastaraskola.cz (obec Zásada, Jizerské hory) 

• Kdo tábor pořádá: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci  

• Odpovědná osoba: David Hejzlar (hejzlar@kodaplegal.cz, 724 966 698) 
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Dětský tábor Křesťanského sboru Brno 

• 4 volná místa 

• Věk: 7 (dokončená první třída ZŠ) až 12 let 

• Termín: 17. – 23. 7. 2021 

• Název a charakter tábora: „Autoškola“ – každá hra je propojením nějakého pravidla silničního 
provozu s biblickým příběhem.  

• Místo: Volnočasové centrum Nivy, Rokytnice 011, 755 01 Vsetín, www.nivy.cz  

• Kdo tábor pořádá: Křesťanský sbor Brno 

• Odpovědná osoba: Blanka Chvátalová, 721 476 265, chvatalova.b@post.cz 
 

Pokud máte zájem využít výše uvedené tábory, dejte mi vědět a ke konkrétním táborům vám zajistím 

upřesňující informace a potřebné formuláře k přihlášení. Můžete se samozřejmě s bližšími dotazy 

obrátit přímo i na odpovědné osoby na jednotlivých táborech, ale v každém případě o vašem zájmu 

informujte i mne, aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům (marek@zitny.cz , 608 601 029) 

 

S přáním potřebných sil 

 

Marek Žitný 

předseda Odboru pro manželství a rodinu Bratrské jednoty baptistů v ČR 

tel: 608 601 029, email: marek@zitny.cz 

www.bjb.cz 

 

http://www.nivy.cz/
mailto:chvatalova.b@post.cz
mailto:marek@zitny.cz
mailto:marek@zitny.cz
http://www.bjb.cz/

