Milí rodiče,
ve spolupráci s dětským spolkem Primo loco bambino z.s. Vám přinášíme 1. ročník dětského tábora.
O hladký průběh tábora, bezpečnost a spoustu výjimečných zážitků se bude starat Mgr. Jan Čipera,
ředitel základní školy Hosín, předseda organizace Primo loco bambino, člen rybářské stráže a v
neposlední řadě také vášnivý rybář, který má za sebou již 15 let zkušeností s vedením dětských táborů.
Na všechno ale určitě nebude sám! Na tábor s sebou bere svého kolegu a dlouholetého kamaráda z
řad policie České republiky pprap. Bc. Petra Savulu, který ve svém volném čase působí dlouhá léta jako
vedoucí rybářského kroužku. Určitě nesmíme zapomínat na zdraví všech, a proto celkový dohled nad
dětmi bude mít dětská lékařka MUDr. Lenka Čiperová.
Jsme přesvědčeni, že zmíněná jména budou pro Vás tou možná co největší zárukou kvality a důvěry.

Termín je 15. – 20. srpna 2021
Příjezd dětí je v neděli a to v časovém rozmezí od 14:00 do 16:00 v doprovodu zákonného zástupce.
Zakončení tábora a vyzvednutí dětí je pak naplánováno na pátek v čase od 14:00 do 16:00.

Pro koho je tábor určen?
Pro všechny děti ve věkovém rozmezí 6-15 let, které mají rády rybaření nebo s ním chtějí začít.
Maximální kapacita je 20 dětí. Abychom mohli dostát slibům, že se Vašim dětem budeme maximálně
věnovat po celou dobu tábora, budou rozděleny do dvou skupin.

Kde se tábor uskuteční?
Na našem nejvyhledávanějším sportovní rybníku Velká dálka, který se nachází v krásné přírodě
obklopen lesy. Troufáme si říci, že co se týče rybí obsádky, nemá v jižních Čechách obdoby. Ve vodě se
totiž prohání nad 1000 kusů kapra, přičemž desítky z nich dosahují trofejních rozměrů. Narazit však
děti mohu také na krásné amury, štiky, líny a nesmíme zapomenout ani na metrové jesetery…
Aby tento tábor splňoval i ta největší očekávání, bude po celou dobu rybník vyhrazen pouze pro děti
a jejich lov.
Gps: 49°14'35.8"N 14°39'07.4"E

Kde budou děti spát?
Pro děti bude postaveno pod hrází rybníka malé stanové městečko. Jako správní rybáři a rybářky budou
spát na rybářských lehátkách a pro ty nejmenší bude připravená chatka s palandami.

Jak to máme se stravou?
O pestrou stravu se bude starat paní Monika Savulová, která působí v mateřské školce. Naplánováno
je 6 jídel denně a důraz bude samozřejmě také kladen na správný pitný režim. Po předchozí domluvě
je možné připravit bezlepkovou či bezmasou stravu.

Kolik Vás bude dětský tábor stát?
Pokud budete chtít využít zvýhodněnou cenu 4 999,-, tak bude potřeba podat přihlášku do konce
měsíce května.
Od června pak cena za tento tábor činí 5 999,-

Co za tyto peníze můžeme Vašim dětem nabídnout?
Program bude opravdu pestrý, ale abychom dostáli názvu celého tábora, tj. rybářský, budou děti
především chytat.
Nicméně je toho čeká podstatně více:
 Výuka poznávání ryb
 Jak s rybami šetrně zacházet a ošetřit případné rány
 Kompletní příprava rybáře/ky na lov
 Trénink kaprových návazců a uzlů
 Vyzkoušení různých rybolovných technik (lov na plavanou, položenou nebo na
přívlač dravých ryb)
 Pro vybrané děti i noční chytání trofejních ryb se spaním pod širým nebem.
Určitě nezapomene také na různé soutěže jako házení na přesnost a hod do dálky. Při této příležitosti
nás navštíví opravdový odborník Vladimír Janoušek, který je držitelem titulu mistra světa v rybolovné
technice.
A jak už to u soutěží bývá, budeme samozřejmě rozdávat také hodnotné ceny.

Budete chtít mít přehled o svých dětech?
Žádný problém! Každý den totiž na našich facebookových stránkách budou probíhat "live streamy" z
tábora. Ať už se bude jednat třeba o snídaně, vyhlášení soutěží, nebo pěkné úlovky, zkrátka budete
moci na dálku prožít skvělé zážitky se svými dětmi.

Benefit na závěr
V případě, že někdo z dětí nebude držitelem rybářské povolenky, bude mít na konci tábora možnost
složit zkoušky a stát se tak členem rybářské organizace MO1 České Budějovice. Tuto možnost nabízíme
zdarma i všem rodičům, aby na ryby mohla případně chodit celá rodina 😊

Kam s vyplněnými přihláškami?
Je to jednoduché, stačí je poslat v elektronické podobě na mailovou adresu jancipe@gmail.com

