
DO PŘÍRODY 
Letní pobyt mládeže 

 

Vážení přátelé, čeká nás společný pobyt v beskydské přírodě na chatě Tyra. Pobyt je koncipován volně a neprogramově. Chceme 

být spolu a odpočinout si. Můžeš být s druhými, nebo se uklidit a být v klidu sám. Závazný program jsou jen společné snídaně 

s ranním ztišením a večeře.  

TERMÍN: 

3. – 8. 8. 2019 

• Příjezd bude v sobotu vlakem (doprava do Třince vlakem a potom busem na zastávku Třinec, Tyra Hájenka) 

• Druhá skupina lidí bude přijíždět v neděli odpoledne 

• Ve čtvrtek 8. ráno uklidíme a vyrazíme domů.  

MÍSTO  

Souřadnice: 49.6058989N, 18.6254633E 

Odkaz: https://mapy.cz/s/3vzZs 

Web: http://chata.boszczyk.cz/ 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/3vzZs
http://chata.boszczyk.cz/
https://mapy.cz/?planovani-trasy&rc=9qz58xVJyL&rs=&rs=coor&ri=&ri=18.6254633,49.6058989&mrp=&mrp=%7b%22c%22:111%7d
https://mapy.cz/?planovani-trasy&rc=9qz58xVJyL&rs=&rs=coor&ri=&ri=18.6254633,49.6058989&mrp=&mrp=%7b%22c%22:111%7d


UBYTOVÁNÍ  

  

POPIS UBYTOVÁNÍ  

Chata Tyra je určena pro rekreaci a společné pobyty dětí, dorostů a mládeží z církví a z církevních či charitativních organizací. 

Kapacita chaty je v letních měsících 38 lůžek (z toho je 9 lůžek dvojitých pro děti), dále je možno použít ke spaní prostor na půdě, 

kde je 20 matrací, tedy celkem 58 osob v chatě. Postele jsou opatřeny prostěradly, pro spaní se používá vlastní spací pytel. Z 

hygienického hlediska je nutno si vzít vlastní prostěradlo. 

V prostorách chaty se chodí v přezůvkách, zvláště do pokojů a do společné haly. Kapacita haly je těch 35 – 40 osob, je možno použít 

krb. V suterénu budovy je kuchyň a jídelna. Kuchyň je běžně vybavena, vaří se na plotně, topí se dřívím, je tam el. trouba 2x, 

plynová varná stolička, indukční dvouvařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice 2x, ruční šlehač. Ve spíži jsou 2 lednice (á 80l) 

a mrazmička. Jídelna má kapacitu cca 40 osob, jídelní nádobí je v odpovídajícím počtu.  V letních měsících je možnost jíst venku 

pod přístřeškem. Sociální zařízení  - 3xWC, 2x sprchový kout, teplá voda - el. boiler. Voda z vlastní studny. 

SEZNAM POKOJŮ  

1 – 3 postele 2  - 3 postele  

(průchozí z č.1) 

3  - 4 postele  

(2x dvojitá – 6míst) 

4  -  7 postelí (2x dvojitá, 2x 
poschoďová – 9míst) 

5  -  6 postelí (2x dvojitá, 2x 
poschoďová – 8míst) 

6  -  6 postelí (3x dvojitá, 1x 
poschoďová – 9míst) 

půda   

 8 + 8 matraček 

stodola   

 10 matraček 

 

PROGRAM 

KDE SE SEJDEME VŠICHNI: 

• Snídaně a ranní ztišení v 8:00 (ranní duchovní zamyšlení bude mít Danka a Dali) 

• Večeře v 18:00 nebo 19:00 (dle domluvy) 

KDE SE SEJDOU JEN TI , KDO BUDOU CHTÍT:  

• Výlety: v pondělí a ve středu bude možnost jít na celodenní výlet. V dochozí vzdálenosti jsou dva vrcholy, Javorový a 

Ostrý, které se pokusíme zdolat. Je možnost také vyrazit autem do akvaparku, nebo bazénu.  

• Sporty: lakros, frisbee, volejbal, Ringo…  

• Deskovky: co kdo přinese 

• Velká hra: v úterý odpoledne se vrátíme do dětských let a zahrajeme si bojovku v lese 

• Večerní programy: film, vyprávění a fotky Kristínky Kolumbie, večer chval 



STRAVOVÁNÍ  

Sobotní večeře: každý si přiveze vlastní 

Snídaně: zajišťuje si každý sám (bude k dispozici erární pečivo) 

Obědy: v plánu jsou menší studené obědy, které si každý bude moci udělat sám (případně budeme dojídat zbytky od večeře). 

Chceme mít prostor vyrazit třeba na celý den pryč, tak abychom se nemuseli vázat obědem na místě v chatě.  

Večeře: jsme rozděleni do skupin, kdy každá připraví jedno společné jídlo pro všechny (cca 20 osob). Tam kde jsou místo jmen 

otazníky je ještě možné se přidat do skupiny a pomoci s přípravou.  

• Neděle: Dalimil + ? + ? (Grilování) 

• Pondělí: Šárka + Ladík + ? (Něco dobrého, co vymyslí Šárka) 

• Úterý: Danka + Katka + Mirka (Těstoviny s pestrými omáčkami) 

• Středa: Radim + ? + ? (Guláš nebo něco jiného) 

 

CO SI VZÍT S SEBOU 

NEZAPOMEŇ SI SEBOU VZÍT:  

• Spacák 

• Přezůvky 

• Snídaně  

• Peníze za pobyt (cena mezi 500–1000)  

MŮŽEŠ SI SEBOU VZÍT  

• Hudební nástroj, pokud se chceš přidat ke hraní 

• Deskovou či karetní hru kterou si s ostatními chceš zahrát 

• Plavky, pokud bys rád využil možnosti zajet si do akvaparku nebo na bazén 

• Svědectví (příběh, který budeš mít prostor povědět třeba v rámci večeru chval) 

 

ÚČASTNÍCI  

NA KOHO SE MŮŽEŠ OBRÁTIT S DOTAZEM?  

• Danka Šmajstrlová (přihlášky, finance a výlety) 

• Dalimil Staněk (duchovní programy) 

• Ladislav Petrecký (nákupy autem, filmový večer) 

• Katka Zatloukalová (večer chval a domluva svědectví) 

S KÝM SE JEŠTĚ  NA POBYTU POTKÁŠ? 

• Radim Šišma  

• Magda Burgetová 

• Bětka Bierová 

• Kačka Marečková  

• Kristína Cábalová  

• Mirka Kunštátská 

• Šárka Koníčková 

• Matěj Procházka 

• Jirka Koller  

A DALŠÍ…  


