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Účastníci letního tábora Prázdniny v pohybu cestovali po světě.
Tábor uprostřed krásné přírody letos vsadil na dobrodružství a
osvětu…
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Nejdříve očekávání, možná malinká nejistota, pak nefalšovaná radost a tváře plné
krásných dětských úsměvů. Účastníci tradičního tábora Prázdniny v pohybu, který se koná
blízko Čeřína na Českokrumlovsku, si dva dny užívali jízdy na paddleboardech, přičemž
na vodu se vrátili ještě v dalším týdnu, tentokrát však z větší části na rafty. Tábor, jenž již
více než 20 let organizuje Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov, je zkrátka
plný letního dobrodružství, na které děti vzpomínají dlouhé roky. Ani letos tomu jistě
nebude jinak.

Výcvik na paddleboardech probíhal na Hornobránském rybníce v Českém Krumlově. Většina
aktivit se ale konala přímo v tábořišti a jeho okolí. Hluboké údolí mezi lesy, kde táborníci
prožili dva týdny, se nachází zhruba kilometr od civilizace, přičemž nádherná okolní příroda
zahrnuje louky, lesy, řeku či potok. Je zde absolutní klid. Jinými slovy… jedná se o místo jako
stvořené pro klasický stanový tábor, který jako by vypadl z vyprávění nostalgicky
vzpomínajících rodičů.
Letos se Prázdnin v pohybu, které začaly 31. července a skončily 13. srpna, zúčastnilo 29 dětí.
„Půlka z nich se nám vrátila z minula, což nás vždycky moc těší, je to vizitka, že se jim na
našem táboře líbilo. Mimo jiné tady máme i děti z hornoplánského dětského domova, se
kterým spolupracujeme dlouhodobě. Věřím, že jsou ty dva týdny pro všechny velkým
zážitkem, jako organizátoři pro to děláme maximum,“ uvádí Vlastimil Kopeček, ředitel Centra
pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov.
Tábor má každý rok hlavní téma, na které je navázaný program. Zatímco v posledních letech
se vedoucí zaměřovali na různé fantasy postavy, tentokrát vsadili na poznávání kontinentů a
států. „Udělali jsme docela výraznou změnu, chtěli jsme, aby byl tábor klidnější, aby se vrátil
ke kořenům. Je možné, že někomu dříve přišel akčnější, ale myslím, že jsme provedli dobrý

krok. Odezva byla obecně moc fajn, připravené aktivity děti bavily, a věřím, že si i rozšířily
všeobecný přehled,“ říká Vlastimil Kopeček.
„Podle mě je to správná cesta, mám z letošního ročníku dobrý pocit. Výraznou obměnou
prošel i tým vedoucích, kteří byli skvělí. Jsou ze sportovního prostředí, což je pro tábor
ideální,“ navazuje Kopečkův kolega Jan Čermák, který se na programu také podílel.
„Rozhodně jsme nechtěli, aby děti měly pocit, že jsou ve škole, že do nich naléváme
vědomosti. Tábor je o zábavě, proto osvěta probíhala nenuceně, v rámci dobrodružných a
dalších aktivit.“
Program začal tím, že děti ztroskotaly na Antarktidě, ze které se musely dostat domů do
České republiky. Postupně poznaly Spojené státy americké, Mexiko, Brazílii a tak dále.
Vedoucí se vždy zaměřili na zvyky a tradice, které jsou pro dané země specifické. I zmíněné
paddleboardy měly pro celkový program význam, symbolizovaly plavbu po moři, rafty pak
měly děti přenést na Amazonku.
„Vybrali jsme země, u kterých jsme měli pocit, že by bylo dobré, aby o nich děti měly
povědomí. Spojili jsme zábavu, kulturu, sport a vzdělání, to vše v klidné a pohodové
tábornické atmosféře. Mám z letošního tábora moc pěkný pocit, všem účastníkům a
vedoucím děkuji!“ zdůrazňuje Vlastimil Kopeček a dodává: „Zároveň děkuji městu Český
Krumlov a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za podporu této
akce.“
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Táborová základna pod Čeřínem

USA (Havai) - Výcvik paddleboardingu na Hornobránském rybníku

Antarktida - Ztroskotání

Čína – přeprava zboží po Žluté řece a práce v manufaktuře

Tanzanie – mužná síla a něžnost žen

Přežití mimo tábor

Řecko - příprava na soutěžní program / Příprava na módní přehlídku
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