CPDM, o.p.s.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov Špičák - T.G. Masaryka 114
Tel.: 380 712 427
E-mail:cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz

Projektové pracoviště
ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov

Letní tábor Čeřín 2016 „Prázdniny v pohybu“
Tisková zpráva ze dne 1. září 2016
Autorka textu: Iva Sonnbergerová, hlavní vedoucí letního tábora
Foto: vedoucí letního tábora
Tradiční aktivitou Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je letní
tábor „Prázdniny v pohybu“, kterou pořádá v období letních prázdnin především pro
českokrumlovské děti. V letošním roce tábor proběhl v termínu od 7. do 20. srpna 2016 na
tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě. Zúčastnilo se jej 40 dětí ve věku od sedmi
do patnácti let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, nabytý program se
spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také celotáborová hra na motivy „Divokého
západu“.
Děti za jednotlivé etapy celotáborové hry získávaly táborové peníze - dolary. Za
finanční obnos si jednotlivé družiny mohly zakoupit domy pro výstavbu svého westernového
městečka. Například budovu sheriffa, poštu, Saloon, banku, hotel, stodolu atd. Kromě
celotáborové hry účastníci tábora absolvovali výlety do okolí a na hrad Rožmberk. Zde
někteří navštívili místní katovnu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některé mučící nástroje, a
také spluli na raftech část řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Branné.
Děti podnikaly tradiční i netradiční hry v lese, na louce a po
umoudření počasí i ve vodě. Získávaly například nové zkušenosti a
informace pro lov „desperátů“ a sestavení jejich identikitu. Svým
umem, mrštností, důvtipem, vychytralostí, nebo pouhým štěstím
dopadly všechny desperáty za které byla vyhlášena odměna.
Při zlatokopecké horečce jednotlivé družiny (Tequiláci,
Chřestýši, Kaktusáci, Černí jezdci) získaly zlaté valouny, které v
bance proměnily za táborovou „tvrdou“ měnu, a mohly nakoupit
nové domy do svých měst.
Díky deštivému počasí, které panovalo v první půlce tábora,
jsme hodně aktivit byli nuceni hrát v holinkách a pláštěnce, toto
vybavení bylo začátkem tábora nezbytnou součástí každého
obyvatele našeho „Divokého západu“. Některé aktivity a hry jsme museli přizpůsobit do
„hangáru“, který byl naším společným přístřeškem a úkrytem před deštivým počasím
Mokré věci se sušily v teepee. Sice byli vyuzené, ale suché, a to bylo důležitější.
Nakonec ale došlo i na koupání a vodní bitvy za pomoci kyblíků, stříkaček, vodních
pistolek atd. v potoce, který protéká kolem tábora.
Účastníci tábora opět ocenili večerní stínové divadlo, které je nejprve uvedlo do děje
celotáborové hry. V průběhu tábora si své příběhy pro ostatní připravili i členové jednotlivých
družin a pobavili tím svou „kovbojkou“ i ostatní přihlížející.

Druhý týden se umoudřilo počasí, a tak se konečně naplno mohl rozběhnout
připravený program pro děti. V průběhu tohoto týdne děti absolvovaly noční hru a někteří i
noční výsadek, kdy bylo jejich úkolem dostat se zpět do tábora.
Ke konci tábora děti absolvovaly „přežití“ jednoho dne v přírodě. Jejich úkolem bylo
dojít pěšky na předem vybrané místo dle mapy, dále si ze surovin, které dostaly v táboře,
bez pomoci vedoucích uvařit jídlo.
Po návratu do tábora děti čekal
důležitý úkol, dostavět svá města do
definitivní podoby, aby je od nich mohl
odkoupit bohatý kupec, který právě projížděl
kolem.
Poté již následoval poslední večer s
tradičním slavnostním rozlučkovým ohněm,
hrou na kytaru a zpěvem všech účastníků,
jenž se linul celým údolím Rožmitálského
potoka.
V průběhu
závěrečného
ohně
proběhla dražba, kde děti mohly za peníze z prodeje svých westernových měst získat za
táborové peníze zajímavé věci. U táboráku byly dětem předány originální diplomy a malá
ocenění za úspěšné zvládnutí celého tábora.
Letošní letní tábor „Prázdniny v pohybu“ na Čeříně byl finančně podpořen z grantů
města Český Krumlov a MŠMT ČR. Tábor byl opět velmi podařenou prázdninovou akcí, na
které si všichni užili spousty legrace a přivezli si domů mnoho nezapomenutelných zážitků, ke
kterým se mohou kdykoli vracet díky fotkám, jejichž výběr všichni účastníci mohou shlédnout
na webu CPDM, o.p.s. (http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=316).

