
Podrobné informace o letním táboře na  
dětské základně Hvožďany u Bechyně 

 
Pořadatel tábora:  
Letní tábor pořádají a o děti se starají členové Sdružení dětí, mládeže a rodičů Haffo, z.s. Jedná 
se o vedoucí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s pořádáním takovýchto akcí dále o mladší členy, 
kteří ještě před několika lety patřili do řad dětí.  
Dětská základna Hvožďany:  
Základna disponuje velkou přízemní budovou, která odpovídá nejnovějším hygienickým standardům 
a legislativním nařízením pro rekreaci dětí a mládeže. V budově je velká kuchyně, rozlehlá jídelna 
(100 m2), pokoje a samozřejmě sociální zařízení. Kapacita budovy – pokojů je 35 dětí. Základna  
je umístěna v blízkosti obce, přesto na samotě. Je obklopena lesy a celý pozemek je oplocen. 
Kromě budovy máme k dispozici 25 podsadových stanů, které využíváme v době letních prázdnin.  
K dispozici máme také venkovní umývárnu, jídelnu a suché toalety. 
Ubytování:  
Během letního tábora jsou děti ubytovány v podsadových stanech, stany jsou dvoulůžkové 
s pevnou vyvýšenou podlahou, zakryté nepromokavými celtami, šitými na míru. K dispozici  
je takových stanů 25. Nejmladší děti, nebo děti, které nechtějí spát ve stanu, jsou ubytovány  
ve zděné budově, na pokojích s celkovou kapacitou 35 dětí. V případě nepříznivého počasí,  
je možno i děti ze stanů v budově ubytovat.  
Stravování:  
Děti se stravují pravidelně 5 x denně: snídaně – svačina – oběd – svačina - večeře. Oběd a večeře 
jsou teplé. Pro děti je během dne v případě zvýšeného hladu k dispozici pečivo a ovoce. Pitný 
režim je zajištěn. K pití je k dispozici teplý čaj, nebo osvěžující ovocná šťáva. Jídlo a pití  
je připravováno v kuchyni ve zděné budově. Kuchyně splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo  
a pití je vydáváno při dobrém počasí ve venkovní jídelně pod přístřeškem (party stan), při špatném 
počasí je jídlo vydáváno ve vnitřní jídelně. Jídlo a pití připravuje kuchař z povolání a pomocníci. 
Každý z kuchyňského personálu vlastní potravinářství průkaz. 
Hygiena: 
Pro ranní hygienu jsou v areálu venkovní umývárny, nebo vybavené umývárny v budově. Toalety 
jsou venku – latrýny, nebo v budově vybavená WC. Počty toalet a výtokových armatur jsou 
v dostatečném množství pro kapacitu tábora, dle hygienických požadavků. Děti se koupají  
ve vnitřních umývárnách. Po stránce hygieny náš tábor na dětské základně Hvožďany prošel 
každoročně kontrolou z krajské hygienické stanice. 
Program letního tábora: 
Tento tábor se octneme v Hotelu Časolet. Již podle názvu můžeme soudit, že se nejedná o jen tak 
obyčejný hotel. Již dlouhá léta zde bádá vynálezce Alztimer a jeho kolega Vteřiňák, snaží  
se vytvořit takzvaný Časolet, který by sloužil k putování minulostí i budoucností. Děti budou 
svědky jejich počínání a spolu s nimi se díky Časoletu každý den octnou na jiném místě, v jiné 
době. Můžeme si být jistí, že o dobrodružství a zajímavá setkání nebude nouze. 
Okolí dětské základny:  
Oplocený areál nabízí prostory pro pořádání her, stanování, venkovní suchá WC a umývárny. Areál 
je umístěn na okraji přírodního parku Plziny, který oplývá bohatou faunou a flórou. Nedaleko  
se nachází rybník Šternberk s historickým mlýnem, údolí krásné řeky Lužnice (Židova strouha), 
rybník Dražíč, kde se dá zařídit možnost rybaření, nedaleko se také nachází romantické údolí 
říčky Smutná. V přilehlé obci Hvožďany je venkovní fotbalové hřiště. 


