
3. ročník diatábora rodičů s dětmi na Kratizně 

Na zkušenou pod stan s cukrovkou i bez … 

11. – 18. 8. 2018 

Policejní akademie hledá nové členy, kteří jsou fyzicky i 

psychicky zdatní, odolní a nebojí se žádné situace. Tvrdý výcvik 

je připraví na práci v terénu a řešení zapeklitých situací. Naši 

absolventi mají široké uplatnění… (Absolventi PA ČR naleznou uplatnění v 

odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí v resortu ministerstva vnitra, Policie ČR, v obecních a městských policiích, 

ve Vojenské policii, Celní správě, Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, ale i v soukromých bezpečnostních službách. Civilní 

absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR nebo se uplatní jako řídící pracovníci a 

specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných 

hospodářských oborech… 

Akce je pro aktivní rodiče i děti, kteří si rádi hrají, soutěží, 

poznávají nové věci, kamarády i sebe a své děti… Nejsme 

v tom sami. Příležitost vyzkoušet si „zátěžový“ režim a ověřit 

si, že nic není problém ani s cukrovkou…  

Organizace:  V připraveném programu 

se budou střídat společné činnosti hrací, 

sportovní, tvořivé a soutěžní. Při některých předpokládáme aktivní 

účast rodičů - pomohou svým menším dětem a sami si také zkusí něco 

vyrobit a zapojí se do soutěží a hrátek. Dopoledne je většinou společné, 

odpolední čas si organizují buď samy rodiny, nebo je pro zájemce 

připraven další program. Každý den po večeři bude společné setkání 

rodin, při něm se vyhodnotí skončený den, ocení se všichni účastníci a společnými silami 

zahrajeme večerníček. 

Jakákoliv činnost je dobrovolná a záleží jen na momentální 

náladě dětí a rodičů, zda využijí připravený program, nebo si 

vytvoří vlastní. 

Jídlo je společné, připravované v polní kuchyni, vážení jídla 

a stolování dětí bude plně pod dozorem jejich rodičů. Vařit 

nám letos bude opět naše Babi, takže hubněte včas před 

táborem… 

Na akci není zajištěn žádný odborný lékařský dohled, péče o děti mají na starosti jejich 

rodiče. 

Fotky z minulých ročníků je možné prohlídnout na uvedené adrese. Přiblíží Vám spoustu 

aktivit, které jsme loni stíhali, a účastníkům připomenou společné zážitky… 

http://kukatlantik.rajce.idnes.cz/Diatabor_2017/ 

http://kukatlantik.rajce.idnes.cz/Diatabor_2017/


Ubytování: 

Spí se v podsadových stanech. Součástí tábořiště je polní umývárka a splachovací záchody.  

Doprava: 

Je individuální s parkováním přímo na tábořišti.  

Cena: 

Zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, program 

Dospělý: 1500,-Kč 

Děti bez stravy – do 1 roku : 400,-Kč 

Děti: 800,-Kč 

Zajištění akce: 

Marie Smutná mobil: 723 364 641, email: feldmannova@centrum.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na tábor rodiče s dětmi 2018 odešlete prosím co nejdříve ať s vámi může být 

počítáno, míst je jen omezeně (stačí emailem) nejpozději však do 28.2.2018 

Všechna jména a příjmení (rodičů i dětí): 

Adresa: 

Telefon:  

e-mail:  

v ………………….         podpis…………………..…..                                 

mailto:feldmannova@centrum.cz

