Tábor pod Kletí je především poznávací
Na každý den nový zážitek pro děti z Větřní připravilo krumlovské CPDM společně s terénní pracovnicí z větřínského obecního úřadu

Očima vedoucího

Táborníček

Deníku
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Krasetín – Začalo to v sobotu
savováním triček, dneska na
dvacítku dětí čeká sportovní
odpoledne s jízdou na koni a zítra odjezd domů. Děti na táboře
na Chatě pod Kletí, který organizuje obec Větřní ve spolupráci s českokrumlovským
Centrem pro pomoc dětem a
mládeži (CPDM), prožívají týden plný úžasných a neobvyklých zážitků.
Budíček v půl osmé ráno, večerka v deset večer. Se vstáváním problémy děti nemají,
horší to je prý s usínáním.
„Včera večer jsme pěkně řádily, smály jsme se až do půl jedenácté,“ vyprávěla Stefania
Janiczková z Větřní. „A trochu jsme s holkama zlobily i na
hvězdárně, taky jsme se nemohly přestat smát.“
Mikuláš Horský, jeden z táborových vedoucích a jinak terénní pracovník CPDM, který
má na starosti děti z Českého
Krumlova a Větřní, má ale pro
táborníky velkou pochvalu.
„Jsou opravdu skvělí a jsou tu
moc spokojení, baví se, nezlobí
a hlavně se tu nenudí. Několika
z těch menších se stýskalo a večer plakali, ale třetí den už bylo

Ladislav Michalík
hlavní vedoucí tábora a
vedoucí NZDM Bouda

SPOKOJENÍ ÚČASTNÍCI DĚTSKÉHO TÁBORA na Chatě pod Kletí. Program byl nabitý, děti si sjely na raftech, byly na Kleti nebo třeba ve
vodní elektrárně na Lipně, ale měly dost času i na sportovní vyžití a další zábavu. Foto: Deník/Zuzana Gabajová
po krizi.“ Je rád, že děti z Větřní dostaly možnost vyjet v létě i
mimo domov a poznat něco nového. „Děti z většinové společnosti jezdí na prázdniny na tábory, dovolené nebo třeba k babičkám, tyhle jsou doma pořád,“ řekl. „Pro mě jako pro terénního pracovníka tedy žádný
rozdíl mezi prázdninami a
školním rokem není, kamkoli
přijdu, tam je plno. Romské rodiny mají děti pořád kolem se-

be, takže kdo má chuť se dětem
věnovat, může i o prázdninách.“ Kromě dětí ale chválil i
kuchyni. „Před léty jsem byl na
jednom táboře a tam to nevyšlo
s jídlem. Od té doby jsem měl
vždycky obavy, aby byl kuchař
kvalitní, protože když se děti
dobře nenají, není dobrá ani
atmosféra. Ale to tu neplatí,
naši kuchaři jsou perfektní, ani
doma se takhle dobře nenajím,“ smál se vedoucí Mikuláš.

Co na táboře děti zažijí, přiblížil hlavní vedoucí tábora a zároveň vedoucí nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
Bouda Ladislav Michalík.: „V
sobotu jsme savovali trička. V
neděli jsme skupinu rozdělili
na dvě poloviny, jedna šla na
Kleť, domluvili jsme i hvězdárnu, a vyšli jsme si i na rozhlednu, zatímco druhá skupina byla na raftech na celodenním
výletě.“

V pondělí všichni vyrazili na
Lipno. „Vyjeli jsme lanovkou
na Stezku v korunách stromů,
kterou jsme měli domluvenou
předem, a za to bychom moc
rádi poděkovali Lipno Servisu,
od kterého jsme dostali volný
vstup,“ řekl vedoucí tábora.
„Navštívili jsme i infocentrum
v lipenské vodní elektrárně.“
V úterý byla na raftech druhá skupina, ostatní vyrazili
pěšky na Kleť. „Měli jsme na-

Co se vám na táboře zatím líbilo nejvíc?
Kamil Puška
Větřní

Stanislav Med
Větřní

Vladimír Puška
Větřní

Kristýna Hrdličková,
Větřní

Anička Ernestová
Větřní

Barbora Siváková
Větřní

Mě zatím nejvíc bavilo
to grilování, opékali
jsme maso a klobásy, a
taky na raftu se mi líbilo. Až na to, že jsem se
praštil pádlem do rtu a
trochu si ho rozsekl. Na
táboře jsem úplně poprvé a je to tu super.

Líbí se mi tu, že grilujeme, sám jsem s tím pomáhal, a taky že se můžeme koupat v bazénu a
že jezdíme na výlety.
Perfektní to bylo na lanovce na Lipně a na stezce na rozhlednu a taky
na raftu.

Dobrá byla lanovka na
Lipně, ta mě bavila. Máme tu i dobrou partu. Na
Kleť jsme si vyšlápli
okruh 9,5 kilometru, ušli
to i malí, a dolů jsme jeli
lanovkou. Na hvězdárně se mi líbilo, jak zapálili papír sluncem.

Nejvíc se mi líbily rafty,
jeli jsme z Českého
Krumlova do Zlaté Koruny. Ale baví mě to tu
celkově. Vstávání zvládám taky dobře, horší to
je s usínáním, pořád se
smějeme a nejde nám s
holkama usnout.

Líbilo se mi, jak jsme
společně pěšky vyšlapali na Kleť a jak jsme
byli na řece na raftech.
Stýská se mi, trochu
jsem i plakala, ale teď už
to je lepší a zvládám to
dobře.

Je to můj první tábor a
líbí se mi tu. Na raftech
to bylo super, ale usnula
jsem na lodi, bolelo mě
břicho a hlava. Stýská se
mi po našich, když jsme
byli ve Větřní pro sestru, tak jsme s mamkou
obě brečely.
(zug)

ÚTERNÍ GRILOVAČKA SE VYDAŘILA, kuchař Aleš Adamec připravil burgery, kuřecí steaky a taky
spoustu zeleniny. Terénní pracovnice z Obecního úřadu ve Větřní Kateřina Křivohlávková si před grilem
fotografovala spokojené táborníky Kamila Pušku a Aničku Ernestovou. Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Je to druhý ročník tábora. Jsme
na fantastickém místě a úžasně
nám vyšlo počasí. Ale hlavní dík
za to, jak tábor šlape, patří mým
kolegům Katce Křivohlávkové,
terénní pracovnici z Obecního
úřadu ve Větřní, a Míše Gaborové, Jirkovi Mukovi, Lukáši Dunkovi a Mikuláši Horskému z
CPDM, kteří jsou obrovskou
podporou.
Hlavním smyslem tábora je
dětem rozšířit obzory, odnesou si
spoustu zážitků, dostanou se na
místa, kam by se jinak nepodívaly, a dozvědí se spoustu nových informací.

NA HVĚZDÁRNĚ NA KLETI.
Foto: CPDM/Ladislav Michalík

balené i řízečky od našeho
špičkového kuchaře Aleše
Adamce, který se tu střídá s
druhým kuchařem, Jožinem
Šťastným,“ pochválil své kolegy Ladislav Michalík. V úterý
si děti užily slavnostní grilovačku a ve středu strávily celý
den v táboře, aby si odpočinuly. Dopoledne patřilo výtvarnému umění, například řezání
do lipových fošen, a odpoledne
bylo sportovní, nechyběla ani
koupačka v táborovém bazénu.
„Na čtvrtek máme domluvenou ZOO Dvorec, a když bude
počasí, vyrazíme i na koupaliště u Borovan,“ popsal vedoucí. V pátek se děti vrací domů. Dětský tábor na Chatě pod
Kletí bylo možné zrealizovat
díky dotaci od Ministerstva
vnitra.

