
 

 

VÁNOČNÍ ALŽBĚTIN TÁBOR V4 

Plánovaný program 

 

Nadace „Erzsébet (Alžběta) pro děti Karpatské pánve“ organizuje Vánoční Alžbětin tábor 

V4, jehož cílem je být nápomocným při získávání společných zážitků a navazování 

mezinárodních přátelství ve znamení spolupráce mezi národy se společnými 

středoevropskými kořeny. 

Tábora se mohou zúčastnit 25 členné skupiny žáků a 3 doprovázející pedagogové z církevních škol 

zemí Visegrádské skupiny v období 14-17. prosince 2017. 

Nadace Erzsébet klade při sestavení programu tábora velký důraz na kulturu a pěstování 

tradic, na sport a společnou uměleckou tvorbu, na rozvoj vzájemné důvěry, jakož i na programy 

zaměřené na budování kolektivu a přitom na uskutečnění toho všeho zábavným a zároveň 

bezpečným způsobem. 

Jedním z důležitých bodů programu je představení vlastních kulturních pokladů táborníků, 

přijíždějících na Zánku (programový prvek Teď to předveď!). V rámci toho Nadace Erzsébet 

žádá skupiny přijíždějící z institucí zemí Visegrádské skupiny, aby každá škola předvedla krátkou, 

nanejvýš 10 minutovou ukázku (např. přednášku, ppt, krátký film, hudební produkci). Cílem ukázky 

je, aby se zúčastněné země seznámily přes takové prvky, na které jsou prezentující hrdí: ať už se 

jedná například o zvyklosti, vědecké úspěchy, historii nebo literaturu jejich rodné země. Nadace se 

obrací na instituce s prosbou, aby každé tábořící dítě připravilo ozdobu na vánoční stromeček, 

na které je zobrazena v nějaké formě daná země (např. národní vlajka, státní znak, atd.). Nadace 

prosí, aby byly všechny vyrobené ozdoby (na jejichž vyhotovení nebude v průběhu tábora možnost) 

sbaleny a předány osobně zástupcem skupiny v den příjezdu do tábora, při registraci. 

Vánoční Alžbětin tábor V4 chce táborníkům umožnit, aby kromě pestrých programů tábora v obci 

Zánka také poznali malou část Maďarska. Nadace Erzsébet (Alžběta) uspořádá v průběhu tábora 

také výlety pro děti a jejich doprovod. Dne 15. prosince se mohou táborníci v rámci programu 

Alžbětiných vánoc podívat na představení s názvem Zázračná koule ve Velkém cirkusu Hlavního 

města, pak se mohou zúčastnit návštěvy Parlamentu. Druhý den mohou návštěvníci ze zemí 

Visegrádské skupiny navštívit obec Tihany na severním pobřeží Balatonu. 

 



 

 

VÁNOČNÍ ALŽBĚTIN TÁBOR V4 

14-17. prosince 2017 

Plánovaný program 

14. 12. 2017  SETKÁNÍ 

15:00  Příjezd, registrace, ubytování 

17:30  Večeře  

19:00  Ceremonie zahájení tábora – slavnostní vztyčení vlajky a  přivítání  

20:00   „Hry bez hranic” – sportovní a dovednostní soutěže 

 

15. 12. 2017  ZÁŽITKY V BUDAPEŠTI 

07:00  Odjezd do hlavního města  

10:00 Alžbětiny vánoce ve Velkém cirkusu Hlavního města „Zázračná koule“ (Představení 

s názvem Zázračná koule - Velké cirkusové vánoce) 

13:00   Návštěva Parlamentu a oběd v budově Parlamentu 

15:00  Adventní procházka u Baziliky a prohlídka vánočního stromu země 

16:00   Odjezd do Zánka  

19:00  Večeře  

20:00  „Malé vánoce” – adventní programová přehlídka s překvapením 

21:00  Vánoční koncert 

 

16. 12. 2017  KULTURA, KTERÁ SPOJUJE 

08:00  Snídaně 

08:30   Odjezd do Tihany 

09:00  Toulky v Tihany (Návštěva Opatství a vyzkoušení legendární ozvěny v Tihany)  

11:00   Odjezd do Zánka  

12:00  Oběd  

14:00  „Obr V4” – společná tvůrčí činnost  

17:00  „Teď to předveď!” – představení táborníků na scéně  

18:30   Večeře 

20:00 Táncház (Tančírna) – vzájemné seznámení ostatních s národními tanci zemí 

Visegrádské skupiny s doprovodem živé hudby 

 

17. 12. 2017  ODJEZD DOMŮ 

08:00  Snídaně 

od 8:30  Odjezd 


