
Tábory značky STAN představují  pomyslný vrchol nabídky letních táborů v ČR. Mají hned několik
NEJ - nejpropracovanější  program, nejlepší vybavení a profesionální vedoucí. Přes tyto atributy mají 
však mimořádně příznivou cenu. Každoročně je vyhledává několik tisíc dětí a mladých z celé 
České republiky. Nabízíme desítky turnusů na několika střediscích. Reportáže z táborů STAN byly
již 9x na televizních obrazovkách a 81x v celostátních i regionálních novinách, rádiu, časopisech 
či jiných médiích. Jsme prostě jedničkou na trhu.

STAN nabízí nejlepší letní tábory!

Co je STAN a kde pusobí?
STAN – Special Team for Adventure in Nature –Speciální
tým pro dobrodružství v přírodě je obchodní značkou
mateřské společnosti Outdoor Aliance s.r.o. působící
celorepublikově v oblasti zážitkových aktivit.

STAN je v České republice víc než 10  let jedničkou 
v realizaci zážitkových škol v přírodě, školních  
výletů a adaptačních kurzů a také jedním z největších 
realizátorů letních táborů. Co spojuje veškeré portfolio 
nabízených aktivit, je nejvyšší kvalita a profesionalita v 
poskytovaných službách.

Hlavní zázemí STANu tvoří čtyři rekreační střediska různé
velikosti, nejmenší je horská chata Orientka s 53 lůžky,
největší pak Outdoor Resort Březová, která je se svými 430
lůžky již spíše zážitkovým městem.

ARMY * DOBRODRUŽNÉ * FANTASY * PRO NEJMENŠÍ * SPORTOVNÍ * S KOŇMI

110 TURNUSU

12 let jednickou na tr
hu
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Predstavujeme táborová strediska

PRehled TyPU TáboRU
V naší nabídce je tolik typů táborů, aby si mohl vybrat úplně každý. Pracovně dělíme tábory na dobrodružné, army, 
sportovní a taneční, tábory pro nejmenší  a jazykové.

Army tábory
Určené všem žoldákům, vojákům všech 
možných válek, členům speciálních
jednotek a ostatním lidem, co rádi zelenou 
a něco střeliva k tomu. Tábory jsou plné 
výcviku, maskování, plížení, ozbrojených 
zásahů a supertajných misí. 

Army tábory jsou jednoznačně nejpočetnější 
kategorií táborů STAN a jezdí na ně také 
největší počet táborníků, což svědčí o dobré 
tradici a kvalitě. Věnují se tematice různých 
válek z mnoha období historie. Snaží se 
účastníkům nasimulovat fungování, výcvik 
a praxi všemožných druhů jednotek.

dobrodruzné a fantasy tábory
Když stojíte na strážní věži pevnosti, když sevřete v rukou larpový meč a 
vedle vás lučištník natahuje luk a oba čekáte, až se ze zlověstného ticha 
ozve zvuk polnice...když se tak stane a vy vidíte, jak se k vaší pevnosti 
blíží sedmdesát dobyvatelů s odhodláním v očích, přeběhne vám mráz po 
zádech...ne strachem...ale tím, že to přichází... 

Ano takto by se dalo popsat to, co zažijete na některých z našich 
dobrodružných táborů. Je to vyjádření skutečnosti. Patří k páteři letních 
táborů STAN a jsou neodmyslitelnou součástí letní nabídky. Není 
jednoduché je souhrnně popsat, protože jsou bezpochyby nejpestřejší 
kategorií našich letních táborů. Najdete mezi nimi tábory středověké, 
nebo fantasy, na kterých se účastníci mění v hrdiny z dávných dob, postavy 
fantastických příběhů, nebo studenty na kouzelnických školách.

Pro nejmenší
V naší nabídce pamatujeme i na ty nejmenší. 
Rodiče se mohou spolehnout na skvělý
program a vzornou péči o svoje děti.

Osobní a kamarádský přístup zkušených
vedoucích, ačkoliv je vždy naší prioritou,  je 
na těchto táborech potřebnější než kdekoliv 
jinde. 

A my si to uvědomujeme a podle toho 
jsou také tábory pro nejmenší účastníky 
koncipovány. Na malé táborníky čeká
nejedna pohádková postavička nebo
záhada, kterou musí vyřešit.

Sportovní a nejen ty
Tábory sportovní, taneční, bláznivé, ale i mimořádně oblíbené tábory 
„adrenalin camp“ zaměřené na lezení, lana a adrenalin, filmové tábory 
to vše a ještě mnohem více najdete v této kategorii. Nesmíme opomenout 
holčičí nebo výtvarný tábor.

Právě v programu těchto táborů najdete největší výběr atrakcí jednotlivých 
středisek a pro některé z těchto táborů jsou speciálně tvořeny atrakce nové, 
které není možno si vyzkoušet na žádném jiném z našich pobytů. 

Vedoucí a instruktoři připravující tyto tábory se dané tematice věnují už 
nějaký ten pátek a tak je dost toho, co můžou učit účastníky. Bohatý je také 
doplňkový a relaxační program sestavený z pravidelně obohacovaného 
výběru her a soutěží, nechybí koupání, diskotéky, nebo noční výpravy.

Tábory s konmi
Nabízíme několik unikátních turnusů pro 
všechny věkové kategorie. Pro ty, kteří mají 
rádi koně, ale ještě neměli možnost jezdit 
a rádi by se to naučili, ale i pro ty, kteří 
jezdí pravidelně a chtějí své dovednosti
zdokonalit.

Tábory pro juniory
Kačeři a Scooby Doo už pro vaše děti nejsou, ale do velkých kanad a maskáčů 
ještě nedorostly? Připravili jsme pro vás speciální sekci juniorských letních 
táborů. Nechybí zde dobrodružné a fantasy světy, army bitvy ani legendární 
středověký Stronghold. Všechny turnusy jsou nabité zážitky a uzpůsobené 
věku táborníků. Jedná se o věkovou skupinu dětí od cca 7-mi do 11-ti let a 
trvají jenom 7 dní.

Jazykové tábory
Jsou určeny pro všechny, kdo mají zájem zdokonalovat svoji angličtinu i 
přes prázdniny. Jedná se o interaktivní výuku prostřednictvím různých her 
a zábavného programu. Každý jazyk pomáha rozvázat rodilý mluvčí z ně-
jaké exotické země, který má na starosti gramatické lekce a mluví jenom 
anglicky. Kromě toho tráví s táborníky spoustu času.

Na co si dát pozor pri výberu letního tábora
Každoročně se v médiích setkáváme s nějakou „táborovou kauzou“. Všechny tyto kauzy a kauzičky mají většinou jedno společné a to je
neprofesionalita pořadatele, nebo jeho selhání. Letní dětské tábory jsou zkrátka organizačně náročnou a mimořádně odpovědnou záležitostí a tím 
společnost by si měla uvědomit, že je zkrátka nemůže pořádat každý.

My se však v tomto čísle táborových novin zaměříme na jiný nešvar, který se začíná rozmáhat, a to jsou nejrůznější „příplatky“ na letních táborech. 
Někdy jsou tak do očí bijící, že bychom organizátory nejraději přirovnali k pověstným „šmejdům“. Pořadatelé zaplaví své webové stránky fotkami, kde 
si děti užívají různých zážitkových radovánek, např. lanová centra, zážitkové parky, paintball a jiné aktivity a až někde v nejhlubších a nejskrytějších 
místech webu tím nejdrobnějším písmem napíšou, že všechny tyto atrakce jsou za příplatek. A rozhodně ne malý. Dítě tak přijede na tábor a dozví se, 
že pokud vůbec chce nějaký program, musí si ho připlatit. Dokonce jsme se setkali i s tím, že za návštěvu lanového centra, které bylo slíbeno na fotkách, 
si provozovatel tábor vybral od dětí po 400 korunách, i když běžný vstup do lanového parku stál v daném místě 150 Kč. My ve STANu tomuto říkáme 
nehoráznost! Ještě před čtyřmi či pěti lety se jednalo o poměrně vzácný jev, ale loni a předloni se napříč provozovateli letních táborů tak rozmohl, že 
si vás milí rodiče, dovolujeme na tyto nemorální praktiky upozornit. 

Ve STANu mají děti vždy zajištěný plný program absolutně bez příplatků. Tak tomu vždy bylo a také vždy bude.
Protože si myslíme, že takhle je to správně a fér!

Outdoor Resort Březová
- v současné době je Březová
střediskem, které hostí za rok
nejvíce škol a letních táborů z celé 
České republiky. Vděčí za to 
krásnému prostředí a unikátnímu 
zážitkovému parku, který nemá 
adekvátní srovnání. 

Orientka
- středisko má celoroční provoz, 
vlastní adrenalin park s jedním z 
nejvyšších lanových center v ČR, 
vnitřní bazén, příjemné prostředí, 
skvělou kuchyni a od skiareálu je 
vzdálené jen 100 metrů. Nabízí 
perfektní zázemí školám, školkám, 
rodinám ale i náročným firmám.

Machův Mlýn
– naše nejnovější středisko, které 
se nachází na pomezí středních a
západních Čech. Je centrem vodáckých 
expedic. Krásné prostředí CHKO 
Křivoklátsko vybízí k nejednomu
dobrodružství na táborech, školních
výletech i rodinných dovolených.

Relaxa
- rekreační středisko nedaleko od 
sjezdovky, s vlastním adrenalin 
parkem a krásnou okolní přírodou 
představuje ráj pro školy, skupiny a 
táborníky. K dispozici má i venkovní 
bazén, hřiště na plážový volejbal, dvě 
asfaltová hřiště a další.
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Na Březové chystáme pro všechny nadšence do zelené 
velké překvapení. Army tábory dostanou skvělou novou 
kulisu, vlastně ne kulisu, plně vybavenou a funkční 
army zónu v podobě polního tábora, se strážními 
věžemi, pátracími světlomety, tréninkovou dráhou, 
kulometnými hnízdy a třešničkou na dortu budou 
dva bunkry inspirované známými ŘOPíky válečného 
opevnění naší republiky.  A navíc stany i jídelna budou 
plně vybavené a připravené pro ubytování. Nemusíte 
mít strach ze zátarasů s ostnatým drátem, které vidíte 
na obrázku, v tomto případe se samozřejmě jedná o 
plastovou imitaci. Co nám k tomu bylo řečeno?

Zaslechl jsem něco o velkých novinkách na budoucích 
army táborech, je to pravda?
Koukám , že tady se nic neutají.  Ano, každý rok se 
snažíme něco nového pro tábory vytvořit a pro letošek je 
to mimo jiných vychytávek hlavně armyzóna na Březové. 
Plánovali jsme ji už dlouho a letos se konečně podařilo 
plány zrealizovat. Chtěli jsme to mít přesně podle svých 
představ, takže přípravy byly hodně náročné. 

Armyzóna? Co si pod tím máme představit?
Jedná se o plně vybavený a funkční polní tábor, disponující 
velkými vojenskými stany, jídelnou, strážními věžemi a 
dokonce dvěma řopíky.

Řopíky, to jsem nikdy neslyšel...
 Řopíky, jsou malé pevnůstky československého 
válečného opevnění. Oficiální název je lehké opevnění 
vz. 37,  ale řopíky se jim lidově říkalo už ve třicátých 
letech, kdy byli budovány. Název dostali podle ŘOP - 
Ředitelství opevňovacích prací.  Ty naše, v armyzóně, 
budou samozřejmě jen inspirovány těmi původními, 
i když se samozřejmě snažíme, aby co to jen jde, 
připomínali ty autentické.

Takže zóna bude kulisa pro army tábory.
Kdepak, to vůbec ne. Nemluvíme tady o žádných 
divadelních kulisách na oko.  Jak sem říkal armyzóna  je 
plně vybavená a funkční polní základna pro trvalou 40-
ti člennou posádku.  Stany budou vybaveny podlážkou, 
postelemi a skříňkami na uložení věcí táborníků. Budou 
také osvětleny. Vedoucí budou ubytováni taky v zóně, 
v takzvaném důstojnickém stanu. Tm bude mimo 
jiné dotažen i polní telefon, ze strážních věží, brány a 
zmíněných řopíků. Také zde bude ovládání táborového 
rozhlasu a osvětlení tábora. Jídelna bude zařízena pro 
výdej jídla a stravování. Stejně jako strážní věže budou 
opatřeny skutečnými světlomety atd. Snažíme se myslet 
na každý detail. Bude to vojenská základna se vším 
všudy.

To zní až neuvěřitelně, moc se těšíme!
To my také, už aby vše bylo v plné parádě!  

jídelna, výdejna

KULOMETNÉ
HNÍZDO

- strážní budka
- telefon
- závora

- pytle s pískem
- kulomety

ubytovací stany

osvetlovací
stožár s ampliony

ˇDustojnický
stan

°

- cca 40 míst
- postele, skříňky
- osvětlení

- pátrací světlomet
- polní telefon

ROPÍKˇ
- telefon

RAMBODRÁHA

zátarasy

strážní vežˇ

ARMYZONA
vstupní brána

oUTdooR ReSoRT bRezová Uvádí
A je to tu. Vrcholí velká přeměna Rekreačního střediska Březová na 
obrovský a jedinečný Outdoor Resort    plný těch nejzajímavějších aktivit
a atrakcí. Snažili jsme se o to, aby byly všechny jak naprosto bezpečné, 
tak mimořádně atraktivní a to jak pro velké, tak malé návštěvníky. 
Vývoj  trval řadu let. Vlastně... celá Březová je takovou obrovskou
laboratoří a vývojovým centrem outdoorových a zážitkových aktivit. Vždyť 
na Březové stálo jedno z vůbec prvních lanových center v České republice.  
Ale to už je hodně dávno... A tento dlouholetý vývoj předních odborníků na 
zážitkové aktivity, kteří pracují ve STANu, je nyní u jednoho z vysněných cílů.
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Malý postreh...
Možná si na to ještě vzpomínáte, možná 
ne, ale ještě za táborů ROH často platilo, že 
tábor je pro vedoucí prostě pohodička…
přes den s děckama koupačka v bazénu, 
povalování se, pak nějaký ten volejbal, 
a večer popíjení až do ranních hodin…
Tohle už je asi dávno minulostí. Nebo 
snad ne? 

Každý rok děláme několikadenní školení, 
ve kterém vybíráme nové vedoucí pro naše 
tábory, pro doobsazení současných týmů 
vedoucích. Přijít na toto školení může 
prakticky každý, kdo pošle životopis, 
který není na první pohled úplně mimo. 
O to tvrdší a užší je pak výběr, často třeba 
z padesáti lidí vybereme jen čtyři nebo 
pět…

Někteří mladí lidé, kteří na toto školení 
přijdou jsou úplně mimo mísu…
A představte si, že mají úplně stejné 
představy o pozici vedoucího, jako jsem 
popsal o dva odstavce výš. Pohodička, 
povalování se, popíjení a ještě za to 
pak nějaký kačky. Když jim na školení 
přednáším o extrémně náročné práci, 
absolutní zodpovědnosti, programové 
dynamice, koukají na mě, odkud jsem to 
spadl…nechápou co po nich chci a mně 
to nevadí. Zkrátka…každý se na práci 
vedoucího nehodí…Takovýhle člověk 
prostě dělat vedoucího nemůže, tomu 
bych nesvěřil ani plyšového medvěda.

Když pak dotyčným po skončení školení 
oznamujeme, že pro nás nejsou ti praví 
a loučíme se s nimi, koukají na nás 
nechápavě…vždyť já již pět let dělám 
hlavního vedoucího u organizace XY, 
proč se vám nelíbím! Nebo je to úplný 
nováček a my ho pak najdeme na fotkách 
jiné organizace, jak tam dělá vedoucího…

Inu…každá organizace má jiné nároky. 
Pak ale není divu, že se může něco 
nehezkého přihodit. Být vedoucím na 
letním táboře prostě není pohodovou 
letní brigádou. Je to odpovědnost a tvrdá 
práce. Víme, to my, ví to skauti, ví to 
mnoho dobrých tradičních tábornických 
oddílů, každá dobrá organizace. Ale těch, 
kterým je to jedno, je povážlivě hodně. 
Vidět pak výše popsané lidi jak dělají 
vedoucí u jiných organizací nahání spíše 
děs a hrůzu.

U STANu pracují jenom ti nejlepší!
Ve STANu klademe velký důraz na výběr vedoucích. Aby u nás mohl někdo jako vedoucí 
pracovat, musí se dlouhodobě osvědčit, absolvovat četná školení. V naprosté většině 
případů je hlavním vedoucím tábora vždy profesionál, který u naší organizace pracuje 
již řadu let. V našem týmu máme víc než 20 kvalifikovaných zdravotníků. A ne jenom to.

Pořádamé vlastní školení hlavních vedoucích, které máme od roku 2014 akreditováno 
Ministerstvem školství České republiky. 

Svozem na tábor?

Partnerství STANu s firmami
prináší skvelé benefity pro zamestnance

STAN navázal spolupráci s několika velmi významnými zaměstnavateli, 
pro které pracují stovky a tisíce zaměstnanců. A výsledek?

„Během jednoho odpoledne bylo všech 120 poukazů rozebráno.
Ačkoliv v nabídce máme různé benefity, tábory STAN jsou už několikátý 
rok pryč bezkonkurenčně jako první. Jedná se dlouhodobě o nejoblíbenější 
benefit, který zaměstnancům poskytujeme“, říká personální ředitelka 
jedné velké firmy z Jihomoravského kraje.

Podobně si chválí spolupráci i jiní zaměstnavatelé. STAN navíc těmto 
svým partnerům poskytuje slevu na tábor ve výši až 500 Kč, když potom 
podnik přispěje například dvěma tisíci na každý poukaz, má zaměstnanec 
pro své děti nejlepší zážitkový tábor za skutečný zlomek ceny.

K dispozici pro zaměstnavatele pro navázání 
spolupráce v oblasti benefitů je k dispozici 
e-mail info@istan.cz, nebo tel 777 832 734. 

Tábory STAN jsou az neskutecne opravdové a velkovýpravné

odehrávají se v reálných kulisách a strhující atmosfére

Dát svým zaměstnancům poukaz pro jejich děti na letní tábor je benefitem, který každý zaměstnanec jistě moc ocení. A pokud se jedná o 
tábor STAN, bude radost hned dvojnásobná. Protože v tu chvíli dostal zaměstanec ocenění za práci, zajímavý a originální benefit, díky 
kterému zajistí nejlepší zážitek svému dítěti.

„O tento typ benefitů projevuje každým rokem zájem stále více 
zaměstnavatelů“, říká Ing. Ludmila Doležalová, výkonná ředitelka
STANu. „A my jsme z této spolupráce rovněž nadšeni a velmi ji 
vítáme. Proto letos o prázdninách plánujeme dny otevřených 
dveří na našich táborech právě pro zástupce zaměstnavatelů. Ale 
samozřejmě, spolupráci je možno navázat kdykoliv.“

Jedinečný vzdělávací program navržený STANem, který připravuje špičkové outdoorové 
instruktory. Ti mají poté u nás přednostní uplatnění. Jde o dvouletý vzdělávací systém, který 
z vás udělá profesionály v dané oblasti. Po absolvování akademie budete moci jezdit jako 
instruktoři na vodu, na expedice, realizovat ty nejnáročnější outdoorové programy, jak pro 
školy, tak pro firmy, nebo působit jako hlavní či progamoví vedoucí na letních táborech. Je to 
zkrátka cesta k tomu, stát se profesionálem s perfektní teoretickou výbavou, která je hodná 
pracovníka naší společnosti.

SIA aneb STAN instructor academy

Proc myšlenka na vlastní akademii 
vznikla?

Na začátku byla myšlenka sestavit a spustit ucelený 
program výchovy nových i stávajících instruktorů 
tak, aby měl každý jednotlivec kompletní vědomosti, 
znalosti a hlavně zkušenosti. Tím i zdravé sebevědomí 
při svojí každodenní práci programového instruktora, 
táborového vedoucího nebo dokonce hlavase. Pod 
heslem těžko na cvičišti lehko na bojišti byl celý systém 
nastaven poměrně přísně, ale již jeho první ročník 
přinesl až nečekaně pozitivní výsledky.

o cem to bude?

Celý vzdělávací program je rozdělený do dvou ročníků. 
Každý ročník bude obsahovat 4 školení. Většinou 
půjde o intenzivní víkendové výukovky, přičemž jedno 
ze školení bude určitě na 5-7 dnů. Studenti akademie 
budou muset absolvovat 9 povinných předmětů, ze 
kterých budou nakonec skládat závěrečné zkoušky. 
Ty mají dvě části, písemný test ze všech předmětů 
a praktická zkouška zvlášť z každého předmětu. 
Součástí studia bude také minimální povinná praxe 
v délce týdne u školní skupinky a účast na táboru. 
Úspěšný absolvent akademie získá několik certifikátů 
akreditovaných MŠMT.

Na všechny naše střediska zajišťujeme svozy na tábory 
pro všechny naše táborníky, kteří k nám  jezdí z velkých 
měst. Na Březovou svážime děti autobusy z Brna,
Prahy a Třebíče. Do Jeseníků zase mikrobusem z Brna, 
vlakem z  Ostravy a Prahy a autobusem z Olomouce.
V průběhu cesty je o vaše ratolesti pečlivě postaráno.
Na trase na ně dohlíží minimálně jeden instruktor. 
Samozřejmostí je malá svačinka v podobě jablíčka,
oplatku a minerální vody.
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hit sezóny! - tábor pro rodice s detmi!ˇˇ
Na závěr našich novin bychom vám rádi představili ještě naše středisko Orientka, ráj pro tábory rodičů s 
dětmi. Nachystaný program ocení všechny děti, stejně jako rodiče, kteří se jej mohou účastnit. Tuto novinku 
jsme vyzkoušeli a ohlasy byly byly takové, že jsme rozšířili tematiku i počet turnusů. Zúčastněte se tedy i vy!

Chcete se na chviličku vrátit do dětských let? Nebo si nejste jistí, zda je vaše dítě již připravené jet na tábor 
úplně samo? Pak právě pro vás je určen tábor pro rodiče s dětmi.  Tyto pobyty se velmi osvědčily a jsou 
pro další roky ideální volba pro ty, kteří plánují tábor pro svého drobečka poprvé a nejsou si jisti, zda je 
dobrý nápad ho poslat úplně samotného. Vhodné jsou zejména pro rodiny s dětmi mezi 6 - 10 lety. Příšerky 
nebo Angry birds - podle turnusu, který si vyberete. Během tábora bude dopoledne vyčleněno obvykle 
pouze dětem, odpoledne pak budeme potřebovat podporu maminek, tatínků, babiček, dědečků či starších 
sourozenců. Večery budou obvykle určeny především dětem a jeden ze dnů je pak volný celý, vhodný pro 
celodenní výlet.


