
Basement dovolená – YMCA Pastviny 

v termínu 15. – 20. července 2019; cena: od 1000,- 

Program 

Akce je určena osobám ve věku od 15 do 30 let, kteří si chtějí odpočinout, zároveň rádi sportují, mají 

rádi kolektiv mladých lidí a jsou přáteli našeho klubu Basement. Program dovolené je zatím v řešení, 

ale bude mít prvky English Campu a máte se na co těšit. Program bude ve velké (ne celé) míře 

dobrovolný, takže si můžete vzít hamaku, být s námi a číst si třeba knihu. Můžete se ale těšit na:  

- večerní zamyšlení a diskuse nad Ježíšovými příběhy; 

- objevování základní i hlubší podstaty křesťanské víry; 

- kanoe a pláže vodní nádrže Pastviny; 

- lanové aktivity a hry v lese;       

- výlet; 

- možnost si zakoupit triko letošních English Campů; 

- volejbal, frisbee, 4square aj.

Přihlášení 

Počet účastníků víkendovky je omezen na 39 osob. Po přihlášení vyčkejte na email, kde Vám 

potvrdíme přijetí Vaší přihlášky a zašleme Vám informace k platbě a pobytu. Omluvte případné 

zpoždění emailu, do týdne bychom měli odpovědět. 

Při přihlášení do 5. května je cena 1000,-; do 31. května je cena 1200,-. Přihlašování probíhá do 

pondělí 31. května 2019 do půlnoci pomocí formuláře:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeArAbsN4upQTZxvgR3upCHoc-VSJJSgaY-

vwnuCZDYwV4IGA/viewform 

Doprava 

Pobyt probíhá na táborové základně YMCA Pastviny (adresa: Pastviny 151). Dopravu tam a zpátky si 

účastník zajišťuje sám. Nejbližší autobusovou zastávkou jsou Pastviny, u kanálu křiž.na Žamberk. 

Nejlepší dojezd je automobilem. Parkovat se může u chaty. Těm, kteří nepojedou autem, dáme 

informace o společném odjezdu. Odjezd by byl v 7:42 z Č. Těšína. Ukončení pobytu zhruba kolem 15h 

a návrat v sobotu kolem 20h. 

Ubytování 

Ubytování je zajištěno v budově, v pokojích po 4 a 8 lidech na poschoďových postelích.  V budově 

jsou zajištěny standartní lůžkoviny. Není možno si brát spací pytel. Budova se nachází u vodní nádrže 

Pastviny.  

Strava 

V rámci ceny je zajištěna plná penze, která začíná pondělní večeří a končí sobotní svačinou. Pitný 

režim je zajištěn. Určitě budeme často grilovat na venkovním grilu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeArAbsN4upQTZxvgR3upCHoc-VSJJSgaY-vwnuCZDYwV4IGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeArAbsN4upQTZxvgR3upCHoc-VSJJSgaY-vwnuCZDYwV4IGA/viewform


Vedoucí akce: 

Ondřej Zwierzyna 

tel: 737 323 753 

email: ZwierzynaO@seznam.cz  


