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Tradiční letní pobytový dětský tábor českokrumlovského
CPDM „Prázdniny v pohybu“ byl zahájen v neděli…
Tisková zpráva CPDM , o.p.s. ze dne 3. srpna 2021
Text a fotografie: Vlastimil Kopeček

Nedělní odpoledne 1. srpna 2021 bylo časem, kdy se
postupně
u
zemědělského
statku
na Čeříně, ne až tak daleko od Rožmitálu na Šumavě,
začalo shromažďovat na tuhle vesničku neobvyklé
množství lidí… to na nástupní táborový sraz přijížděli
rodiče se svými dětmi – účastníky letního tábora
„Prázdniny v pohybu – Čeřín 2021“.
Organizátoři tábora z Centra pro pomoc dětem a mládeži
postupně převzali od rodičů jednoho účastníka po druhém,
zavazadla dětí a tábornický materiál naložili na valník
s traktorem a pak již „hurá“ na tábořiště…
Značná část dětí není na našem táboře poprvé a tak se děti
těší do poněkud „polních“ podmínek táborového života
v lůně přírody…
K ubytování na táborové základně, kterou si zapůjčujeme
na 14 dnů o hlavních prázdninách od našich partnerů z pražského spolku KOLT, slouží stany
s podsadou, jídlo připravují kuchařky ve vojenské polní kuchyni, ve žlabech umývárny teče
voda z čeřínského vodovodu, dá se říci, že velmi luxusní je na polní podmínky sprchový srub
s teplou vodou a například „kadibudky“ (stejně jako kuchyně) jsou „elektrifikované“.
Co se týče táborového programu, tak jeho hlavní osou je celotáborová hra letos připravená
na motivy knih J.R.R. Tolkiena Pán prstenů a do této hry jsou vkomponovány tábornické
a turistické dovednosti, poznávání přírody, výtvarné a řemeslné činnosti, historie a kultura
regionu, sportovní aktivity a další.
Celkem 36 táborníků z řad dětí a jejich vedoucí a instruktoři budou na táborové základně
na Čeříně trávit svůj prázdninový čas až do soboty 14. srpna 2021…uprostřed hlubokých lesů
již nyní zažívají dobrodružství při táborových hrách, večery tráví s kytarou u plápolajícího
ohně a zcela určitě usínají s bubláním potoka za hlavou….
Letní tábor „Prázdniny v pohybu - Čeřín 2021“ se uskutečňuje za podpory města Český
Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Fotografie z průběhu tábora budeme postupně zveřejňovat na naší webové stránce
www.cpdm.cz.

Fotogalerie

Tábořiště Čeřín – stany s podsadou, v levé části snímku srub kuchyně

Tábořiště Čeřín – teepee a jurta – shromažďovací stany

Tábořiště Čeřín – táborový „mash“ (jídelna dětí a „táborová bažina“)…
…v popředí svolávací zvon

Tábořiště Čeřín – v útrobách „táborové bažiny“

Tábořiště Čeřín – pohled na podsadové stany dětí
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