
13. - 15.dubna 2012 – RETRO TÁBOR ( Ochoz u Konice) 
 

Jedná se o víkendovou akci pro širokou veřejnost, jak pro náctileté tak i pro dospělé osoby, 
hlavně pro ty kdo si chce zavzpomínat na  80.léta a romantiku pionýrských táborů. Chceme 

s určitou recesí se  na víkend vrátit do dětství , kdy jsme se zúčastňovali pionýrských táborů. 
Zvýhodnění budou samozřejmě Ti, jenž se dostaví  v dobových oděvech. 

 
 Program akce : 
      13. dubna  
      18:00hod.       Příjezd účastníků a ubytování. 
      18:35hod.       Nástup a přivítání 
      19:00hod.       Seznamovací hra „ Představ svého pionýra“ 
      21:00hod.       Diskotéka (volná zábava) s hudbou 80.let ( S. Hložek, P.Kotvald, H. Zagorová, M. 
                              David, apod.) 
 
      14.dubna 
       8:00hod       Budíček  (čas je orientační ) 
       8:30hod.      Rozcvička  ( červené trenýrky a bílý nátělník nesmí chybět ☺ ) 
       8:45hod.      Snídaně 
       9:00hod.      Turnaj v čáře ( Céčka dodáme ) 
     10:30hod.      Beseda s příslušníkem SNB   
     12:00hod.      Oběd  
     13:30hod        Zahájení branné soutěže o partyzánský samopal 
                                    Disciplíny: 
                                    - hod granátem 

           - střelba ze vzduchovky 
           - lanové překážka 
           - test z historie  
           - skákání v pytli 

       16:30hod     Ukončení a vyhodnocení soutěže   
       17:30hod.     večeře  
       19:00hod.    Večerní program - táborák   
       22:00hod.    večerka 
 
       15.dubna 
        
       8:45hod.      Snídaně 
       9:45hod.      Pietní akce u hrobu neznámého vojína  ( proslov, báseň) 
      10:30hod.     Soutěž v jízdě zručnosti na motocyklu Pionýr  
      12:00hod     Oběd  
      13:00hod.    Oficiální ukončení  
 

Zájemci nechť se hlásí na naši e-mailovou  adresu amf@seznam.cz  nejpozději do 9.dubna 
2012 z důvodu objednání stravy a omezené kapacity ubytovacích prostor. 

 
Nahlášení proveďte tak, že uvedete název akce , své jméno a telefonní kontakt na Vás. 

 
V areálu je možnost parkování osobních vozidel. 

 
Sebou : spací pytel a ešus ( nebo jiné jídelní potřeby) a příbor 

 
Cena pobytu  490,- Kč / osobu  zahrnuje samozřejmě stravu( 2snídaně, 2x oběd, 1x večeře)  a 

ubytování (2x noc ).  
Další občerstvení si budete moci zakoupit večer při volné zábavě  v naší socialistické kantýně . 

Těšíme se na Vaši účast. 
Jménem občanského sdružení Association Military Fan , předseda Petr Kučera 

 
 

www.army-camp.webnode.cz 

mailto:amf@seznam.cz


Trasa příjezdu:  
 
 
 
 
 

 


