
Příměstský hasičský tábor 2018 

Pořadatel: Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Rajhrad 

Informace: Jaroslav Sedláček, vedoucí tábora, tel. 735825860, www.hasicirajhrad.cz/primestskytabor 

Termín konání: pondělí 6. srpna 2018 až neděle 12. srpna 2018  

 

 

Pravidelným místem ranního srazu dětí v 7:15 hod. a zároveň i místem odpoledního vyzvedávání v 17:30 hod. 

je hasička v Rajhradě. Každé ráno je zajištěna snídaně, v poledne oběd a odpoledne svačina, v sobotu navíc 

večeře. Na dny 6., 8. a 10. srpna doporučujeme vycházkové oblečení na výlet (ideálně oděvy s logem Hasiči 

Rajhrad), batůžek, láhev na pití, pláštěnku. Kapesné dle vlastního uvážení. Za nevyžádané cenné osobní věci 

(mobil, elektronika aj.) neručíme. Na dny 7., 9., 11. a 12. srpna požadujeme sportovní oblečení na ven a náhradní 

oblečení na převlečení v případě zamokření při požárním útoku. 
Cena tábora je 1800,- Kč pro členy hasičského sboru a 1900,- Kč pro ne-hasiče (navýšeno o nutnost úhrady 

pojištění za úraz). Cena zahrnuje snídaně, obědy, pitný režim, vstupné, dopravu, vzdělávací programy. Částku 

můžete uhradit převodem na účet č.: 259324872/0300 anebo v hotovosti nejpozději v den zahájení tábora. 

 

 

 

 

 pondělí 6. srpna   výlet do Brna- složky IZS 

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK v Brně, ukázka vybavení, poskytování 

přednemocniční první pomoci, externí automatizované defibrilátory. Exkurze vazební věznice v Brně- 

Bohunicích, činnost vězeňské služby, autopark, vězeňská kynologie.  

 

 úterý 7. srpna  trénink, program v Rajhradě 
Rozcvička, trénink hasičských dovedností (požární útok, štafeta 4x 60, střelba ze vzduchovky, morseovka, 

uzlování, hod granátem, odborné disciplíny, hry).  

 

 

 

 

 

 středa 8. srpna   výlet do CHKO Pálava aArcheoparku Pavlov 

Moderní expozice s atraktivní muzejní prezentací a moderní audiovizuální technologií v Archeoparku z období 

lovců mamutů. Přechod přes Děvín z jednoho hradu k druhému, poznání zajímavostí chráněné krajinné oblasti.  

 

 



 čtvrtek 9. srpna  trénink, program v Rajhradě 

Rozcvička, trénink hasičských dovedností (požární útok, štafeta 4x 60, střelba ze vzduchovky, morseovka, 

uzlování, hod granátem, odborné disciplíny, hry).  

 

 

 

 pátek 10. srpna  výlet do Vranova nad Dyjí 
Prohlídka státního zámku ve Vranově nad Dyjí, návštěva Pevnostního muzea vojenských objektů, tzv. řopíků, 

poznání zajímavých turistických a přírodních cílů městyse Vranova.  

 

 

 

 sobota 11. srpna  trénink, program v Rajhradě 

Rozcvička, trénink hasičských dovedností (požární útok, štafeta 4x 60, střelba ze vzduchovky, morseovka, 

uzlování, hod granátem, odborné disciplíny, hry). 
Noční táborová hra, posezení u táboráku, přespání ze soboty na neděli na táboře. S sebou již ráno mít spacák, 

karimatku, polštářek, pyžamo nebo oblečení na spaní!!! Přenocování na loveckém zámku u Velké Bíteše.  

 

 

 

 
 

 neděle 12. srpna  trénink, program v Rajhradě 

Ranní budíček v 8 hod., sbalení a příprava osobních věcí, hry a trénink. Návrat ze zámku, kde se točil seriál 

Četníci z Luhačovic, zpět do Rajhradu. Ukončení tábora v 11 hod. na hasičce. 

 

 

 

 


