
Na‰e minizoo – konû, kamerunské koziãky, romanovské oveãky. Prostorná jídelna, kuchynû s v˘born˘m ‰éfkuchafiem, klubovna s TV a DVD, kiosek, keramická dílna, velká zahrada, hfii‰tû, ohni‰tû atd.
Koupání v Lipenské pfiehradû. Strava 6x dennû s pitn˘m reÏimem. O dûti se stará t˘m zku‰en˘ch vedoucích. Neustál˘ odborn˘ zdravotní dozor.. Na v‰echny tábory zaji‰Èujeme dopravu! Dûti jsou 
ubytovány v pevné budovû s moÏností vytápûní. Pokoje jsou 4–8-mi lÛÏkové. Na kaÏdém pokoji je vlastní sociální zafiízení. Nebo ve 2 lÛÏkov˘ch stanech s podsadou na pfiilehlé zahradû. Dûti mají soc.
zafiízení a stravování v pevné budovû (program tábora je spoleãn˘).

VáÏení rodiãe, jiÏ 14. rokem Vám nabízíme rekreaci pro Va‰e dûti v dûtském tábofie. Tábor se nachází ve velmi atraktivní lokalitû Lipensko v osadû BliÏná, 2 km od
âerné v Po‰umaví (okres âesk˘ Krumlov), nedaleko Lipenské pfiehradní nádrÏe. Jedná se o pfiekrásné a klidné prostfiedí CHKO ·umava. Tábor nabízí Va‰im dûtem 
pfiíjemné proÏití ãásti prázdnin. Tábory jsou 7-mi a 14-ti denní od soboty do soboty po celé léto. Kapacita tábora je 80 dûtí v pevné budovû (dva ubytovací objekty) 
a 22 dûtí ve stanech s dfievûnou podsadou. Vûková hranice 5 aÏ 15 let., ãtyfikolkové tábory 6 aÏ 12 let. Pfii nepfiízni poãasí máme pfiipraven˘ náhradní program!  

KKllaassiicckk˘̆  
bbuuddoovvaa

2 690 Kã
4 790 Kã

KKllaassiicckk˘̆  
ssttaann

2 390 Kã
4 290 Kã

KKeerraammiicckkoo--
--vv˘̆ttvvaarrnn˘̆

2 890 Kã
5 290 Kã

SS  mmooddeellyy
aauutt

2 890 Kã
5 290 Kã

SS  cceelliiaakkiiíí

2 940 Kã
5 290 Kã

ââttyyfifikkoollkkoovv˘̆

3 190 Kã
5 790 Kã

SS  kkooÀÀmmii

3 390 Kã
6 290 Kã

KKoommbbiinnoo--
vvaann˘̆

3 190 Kã
5 790 Kã

PPrroo
nneejjmmeenn‰‰íí

3 190 Kã
5 790 Kã

KKoommbbiinnoovvaa--
nn˘̆  SSppeecciiááll

KK  aa  HH

3 390 Kã
6 190 Kã

KKoommbbiinnoovvaa--
nn˘̆  DDee  lluuxxee

KK  aa  HH

4 590 Kã
X

AArrmmyy

3 190 Kã
5 790 Kã

TTaanneeããnníí

2 890 Kã
5 290 Kã

7 dní
14 dní

TTeerrmmíínnyy:: 1144  --ttii  ddeennnníí  ttáábboorryy::  2277..  66..––1111..  77..,,  1111..  77..––2255..  77..,,  2255..  77..––88..  88..,,  88..  88..––2222..  88..  22001155..
77  --mmii  ddeennnníí  ttáábboorryy::  2277..  66..––44..  77..,,  44..  77..––1111..  77..,,  1111..  77..––1188..  77..,,  1188..  77..––2255..  77..,,  2255..  77..––11..  88..,,  11..  88..––88..  88..,,  88..  88..––1155..  88..,,  1155..  88..––2222..  88..,,  2222..  88..––2299..  88..  22001155

MMuullttiiffuunnkkããnníí  mmííssttnnoosstt  77  xx  1100  mm  kk  vvyyuuÏÏiittíí  jjaakkoo  ttaanneeããnníí  ssááll,,  pprroojjeekkããnníí  mmííssttnnoosstt  aa  pprroossttoorr  pprroo  ddiisskkoottéékkyy..

CCeelloottáábboorroovvéé  hhrryy:: 11..  ttuurrnnuuss  --  HHrraa  oo  ttrrÛÛnnyy,,  22..  ttuurrnnuuss  --  HHaarrrryy  PPootttteerr  --  HHrraa  oossuudduu,,
33..  ttuurrnnuuss  --  MMûûssttoo  vv  ddÏÏuunnggllii,,  44..  ttuurrnnuuss  --  ZZaa  hhrraanniiccee  KKaalliimmddoorruu,,  55..  ttuurrnnuuss  --  ZZááhhaaddaa  hhllaavvoollaammuu

Jaro, léto, podzim, zima
s Ofií‰kem je vÏdycky príma!



■ keramicko-v˘tvarn˘ – zamûfiíme se opût na keramiku
a moderní v˘tvarné techniky, napfi. textilní techniky, 
vitráÏové malování, malba a batika na hedvábí, savo-
vání, decoupage, twist art, mramorování, v˘roba svíãek,
fimo, modurit atd. V˘robky si dûti odvezou domÛ. 

■ tábor s RC modely aut – máme pfiipraveny RC modely
aut na dálkové ovládání a dráhu plnou pfiekáÏek! 

■ tábor pro dûti s celiakií – bezlepkovou stravu pro 
dûti pfiipravuje zku‰en˘ kuchafi.

■ tábor se ãtyfikolkami – dráha na ãtyfikolky u areálu
tábora, dûti stráví nûkolik hodin na ãtyfikolkách a nauãí
se na nich jezdit. 

■ tábor s koÀmi – jízda, práce a péãe o konû atd.

■ kombinovan˘ tábor – dûti si vyzkou‰í práci s hlínou,
v˘tvarné techniky, zajezdí si na ãtyfikolce i na koni. 

■ tábor pro nejmen‰í, kombinovan˘ – tábor je urãen 
pro dûti 5–8 let, oddíly jsou po 8-mi dûtech, program
je mírnû upraven.

■ kombinovan˘ speciál KLUCI – ãtyfikolky, RC, konû,
paintball a airsoft – Va‰e dítû si mÛÏe vybrat, co bude
dûlat druh˘ den!

■ kombinovan˘ speciál HOLKY – keramika, ãtyfikolky,
konû, tanec (tanec nebude na 5. turnusu) – Va‰e dítû
si mÛÏe vybrat, co bude dûlat druh˘ den!

■ army tábor - stavba pfiístfie‰ku a nocování v lese,
rozdûlávání ohnû rÛzn˘mi zpÛsoby, uzlové techniky, 

detektor kovÛ – minohledaãky, orientace a maskování
v terénu, nácvik sebeobrany, stfielba ze vzduchovky, 
airsoft, paintball, zdravovûda atd.

■ taneãní tábor (jen 1., 2., 3. a 4. turnus) – vhodn˘ pro
zaãáteãníky i pokroãilé. Dennû se vûnujeme tanci. 
Dûti si mohou vyzkou‰et, nauãit ãi zdokonalit se 
v break dance, RnB, modern dance, aerobic, zumba
aj. v kryté hale v taneãním sálu s protiskluzovou 
taneãní podlahou v blízkosti tábora.

Poãet míst na tûchto táborech je omezen, 
proto doporuãujeme rezervaci speciálních táborÛ 

co nejdfiíve!


