
Letní tábor Bochnín v duchu dávných  
pověstí a příběhů 

11. – 18. srpna 2023 (Chaloupky u Nového Rychnova) 
pro děti od 3. do 9. třídy 

   
 
Letní tábor Bochnín v kraji pod poutním vrchem Křemešník (Vysočina): 

− intenzivní týden plný originálních her a zážitků, písní, legrace a pospolitosti; 

− vedený zkušenými pedagogy a vedoucími, kteří na Bochnín svého času jezdili jako děti; 

− ubytování ve stanech s podsádkou pro dva; 

− stravování minimálně 5× denně; 

− základna je vybavena vlastní kuchyní, teplou vodou včetně sprch i velkými vnitřními prostory 
pro případ nepříznivého počasí; 

− zdravotníkem je lékař z našich řad a tábor se koná stejně jako loni za dodržením všech 
požadovaných hygienických a protiepidemických opatření; 

− max. 44 účastníků. 

   
 
Náš tábor, kde můžeme být každý sám sebou, vychází ze starých pověstí z Čech, Moravy a především 
z Českomoravské vrchoviny, místa, kde spolu strávíme společné prázdninové dny. Čekají nás 
tajuplná dobrodružství a svět fantazie. Lesy provoněné pryskyřicí, noční obloha posetá hvězdami, 
kamarádi, hry, legrace, zpívání, překonávání vlastního strachu a objevování skryté síly. Na Bochníně 
nejsi sám za sebe, ale za svojí osadu, se svým Otcharem. 

To vše letos s mottem: Deset znamení Raracha. 

Jak se dá z názvu vytušit, dotkneme se na chvilku pověstí, kde hraje významnou roli Rarášek čili 
Diblík, Šotek, skřítek Hospodáříček, Rarach neboli též Šetek... „Ten, co ti sice pomáhá, ale je nejspíš 
i tak trochu spolčenej s peklem...“ Bochnín je místem plným zážitků, legrace, nových přátelství 
a kamarádství, kde je v létě slyšet smích, nadšený křik, občas tajemné ticho a také písničky, které si 
spolu zazpíváme. Tábor je určen Vrchům a Ovinám aspoň trošku samostatným, nebojácným 
a aktivním.  

Mrkněte na www.bochnin.info 

Pořádá z.s. Tečka a Agentura Dobrý den Pelhřimov, Cena: 5 555,- Kč,  
Přihlášky: M. Kubeš, Dolnokubínská 2440, 393 01 PELHŘIMOV, email: infotecka@seznam.cz, tel.: 
604 313 540   
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