
Multifunkãní místnost 7 x 10 m k vyuÏití pro tábor jako taneãní sál, projekãní místnost, prostor pro diskotéky, hry, soutûÏe aj. 
Venkovní bazén, stolní fotbal, karaoke show, vlastní ãtyfikolky, letní kino, Nintendo Wii, taneãní podloÏka X-treme DANCE PAD. Prostorná jídelna, kuchynû s v˘born˘m ‰éfkuchafiem, klubovna
s TV a DVD, kiosek, amická dílna, stfielnice, 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 z Prahy, Plznû a âesk˘ch Budûjovic!
Dûti jsou ubytovány v pevné budovû s moÏností vytápûní. Pokoje jsou 4 aÏ 8-mi lÛÏkové, nové chatky 6-ti lÛÏkové. V‰e s vlastním sociálním zafiízením. Dále dvoulÛÏkové stany s podsadou
na pfiilehlé zahradû. Dûti mají soc. zafiízení a stravování v pevné budovû (program tábora je spoleãn˘).Pfii nepfiízni poãasí máme pfiipraven˘ náhradní program.

VVááÏÏeenníí  rrooddiiããee,, jiÏ 15. rokem Vám nabízíme rekreaci pro Va‰e dítû (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 92 dûtí v pevné budovû a chatkách 
a 24 dûtí ve stanech s dfievûnou podsadou. Vûková hranice 5 aÏ 15 let. âtyfikolkové, ARMY a RC tábory 6 aÏ 12 let. 
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CELOTÁBOROVÉ HRY:
✦ 11..  ttuurrnnuuss  --  22..  77..––1166..  77..  22001166  ((11//11  ttuurrnnuuss  --  22..  77..––99..  77..,,  11//22  ttuurrnnuuss  --  99..  77..––1166..  77..))  --  KKOOUUZZEELLNN¯̄  CCIIRRKKUUSS
✦ 22..  ttuurrnnuuss  --  1166..  77..––3300..  77..  22001166  ((22//11  ttuurrnnuuss  --  1166..  77..––2233..  77..,,  22//22  ttuurrnnuuss  --  2233..  77..––3300..  77..))  --  ZZÁÁHHAADDYY  SSHHEERRLLOOCCKKAA  HHOOLLMMEESSEE
✦ 33..  ttuurrnnuuss  --  3300..  77..––1133..  88..  22001166  ((33//11  ttuurrnnuuss  --  3300..  77..––66..  88..,,  33//22  ttuurrnnuuss  --  66..  88..––1133..  88..))  --  SSTTRROOJJ  ââAASSUU
✦ 44..  ttuurrnnuuss  --  1133..  88..––2277..  88..  22001166  ((44//11  ttuurrnnuuss  --  1133..  88..––2200..  88..,,  44//22  ttuurrnnuuss  --  2200..  88..––2277..  88..))  --  BBOOHHOOVVÉÉ  OOLLYYMMPPUU



Dûti se ãást dne vûnují dané ãinnosti a zbytek dne tráví s klasick˘m táborem. Úãastní se v‰ech nejzajímavûj‰ích akcí, soutûÏí, v˘letÛ atd. 

■ tábor her – NOVINKA léta 2016 – dûti si zahrají rÛzné
tradiãní i netradiãní hry napfi. chÛdy, skákací chÛdy, ruské
kuÏelky, ping-pong, pétanque, kroket, sálové mikádo,
Nintendo-Wii, stolní fotbal aj. Vûková hranice: 5–15 let.

■ keramicko-v˘tvarn˘ – zamûfiíme se opût na keramiku
a moderní v˘tvarné techniky – napfi. textilní techniky,
malování na sklo, malba a batika textilu, savování, 
decoupage, smaltování, v˘roba svíãek a m˘del atd. 
Vûková hranice je 5–15 let.

■ tábor s RC modely aut – máme pfiipraveny rÛzné RC
modely na dálkové ovládání. Vûková hranice: 6–12 let. 

■ tábor pro dûti s celiakií – bezlepkovou stravu pro dûti 
pfiipravuje zku‰en˘ kuchafi. Vûková hranice: 5–15 let.

■ tábor se ãtyfikolkami – nová dráha na ãtyfikolky 
v areálu tábora! Vûková hranice: 6–12 let.

■ tábor s koÀmi – tábor pro zaãáteãníky a mírnû pokro-
ãilé jezdce, jízda, práce a péãe o konû atd. Vûková 
hranice: 6–15 let.

■ kombinovan˘ tábor – dûti si vyzkou‰í práci s hlínou, 
v˘tvarné techniky, jízdu na ãtyfikolce i na koni. Vûková
hranice: 5–15 let.

■ tábor pro nejmen‰í, kombinovan˘ – tábor je urãen
pro dûti 5–6 let, oddíly jsou po 8 -mi dûtech, program 
je mírnû upraven.

■ kombinovan˘ speciál KLUCI – ãtyfikolky, RC, konû, 
paintball, airsoft, vzduchovky. Va‰e dítû si mÛÏe vybrat,

co bude dûlat druh˘ den! Vûková hranice: 5–15 let.
■ kombinovan˘ speciál HOLKY – keramika, v˘tvarné

techniky, ping-pong, ãtyfikolky, konû. Dítû si mÛÏe vybrat, 
co bude dûlat druh˘ den! Vûková hranice: 5–15 let.

■ kombinovan˘ de luxe KLUCI a HOLKY – ãtyfikolky, RC,
konû, paintball, airsoft, vzduchovky, keramika, v˘tvarné
techniky, NintendoWii, ping-pong. Dítû si mÛÏe vybrat,
co bude dûlat druh˘ den! Vûková hranice: 5–15 let.

■ army tábor – stavba pfiístfie‰ku, nocování v lese, roz-
dûlávání ohnû, uzlové techniky, orientace a maskování 
v terénu, taktické hry, stfielba na cíl – vzduchovky, airsoft,
paintball, detektor kovÛ (minohledaãka), zdravovûda, 
a dal‰í. Vûková hranice: 6-12 let.

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


