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Jsou tábory ještě in?
Letní tábor zažila jako dítě řada z nás, někdo třeba i pár
let pomáhal jako praktikant či vedoucí. Proto nás možná
překvapí, že za poslední čtvrt století došlo v pořádání táborů k velkému posunu. K tradičním typům táborů přibyly
nové a spolu s nimi i noví pořadatelé. K dětským organizacím a domům dětí a mládeže se přidaly nové neziskovky
i komerční subjekty.
Vznikají nové tábory se specializovaným zaměřením tanec, počítače, focení, natáčení videa nebo dnes tak oblíbené army nebo umělecké tábory. Výběr táborů je opravdu
velký, za ty roky, co pracuji pro portál Borovice.cz, jsem se
mnohokrát přesvědčila, že dětské tábory jsou stále v kurzu. V mnohém se změnily a přizpůsobily době, ale děti na
ně pořád rády jezdí. Doufám, že při vybírání tábora vám
bude nápomocna tato brožurka i náš táborový portál.

Jak vybírat tábor a
na co si dát pozor
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Připravovat letní tábory
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Jana Ptáčková, Borovice.cz

Jak vybírat tábor a na co si dát pozor
Základem je vybírat tábor podle zájmů
dítěte a podle toho, na jakou délku tábora
je zralé. Také reálně zvažte své finanční
možnosti. Když najdete konkrétní tábor,
začněte si zjišťovat podrobnosti o pořadateli. Pečlivě projděte webové stránky,
i facebookovou stránku pořadatele, především zkoumejte historii a reference. Navažte s ním komunikaci a ptejte se. Na jaké

otázky by vám měl pořadatel tábora umět
odpovědět?
Vedoucí

Chtějte vědět, kdo konkrétně bude mít dítě
na táboře na starost jako vedoucí. Pořadatel by vám měl poskytnout základní informace o něm a o jeho zkušenostech. Měl by
to být bezúhonný člověk se zájmem o práci s dětmi. Důležité je i to, kdo je
hlavní vedoucí tábora a jaký má
tým vedoucích.
Stravování

Mělo by vás také zajímat, jak probíhá na táboře stravování a jak
často, jaké je složení stravy a zda
je účastníkům umožněn neustálý pitný režim. Má-li dítě nějaká
Foto: 188. PS T.O.Bobříci
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Foto: Tábor Škola hrdinů

stravovací omezení, konzultujte to se pořadatelem dopředu. Zajímejte se ale i to, jestli
se děti na přípravě stravy částečně podílejí
nebo ne či jak vypadá kuchyně na táboře.
Ubytování a prostory tábora

Celý tábor by měl vyhovovat hygienickým
podmínkám i věkovému složení dětí. Zjišťujte, kde bude dítě ubytované, jaké je vy-

Program a jeho náročnost

Správný tábor má předem připravený rozmanitý program rozvíjející schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a respektující jejich
individualitu. Konzultujte s pořadatelem
přiměřenost programu pro vaše dítě.
Bezpečnost

Letní tábory s více než třiceti účastníky
musí být ohlášeny příslušné hygienické stanici a obecnímu úřadu.
Pro případ nečekané události má
mít tábor připraven krizový plán.
Bezpečnost dětí by měla být zajišťována při všech činnostech.
Zdravotní péče

bavení stanů, chatek či pokojů, jak daleko je
umístěné WC a jakého je typu. Pro představu si zjistěte i jak daleko se tábor nachází
od nejbližší obce, silnice apod. Je vhodné
zjistit, zda má pořadatel s tímto místem konání již zkušenosti nebo se zde bude konat
tábor poprvé.
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Tábor musí mít kvalifikovaného
zdravotníka, chtějte vidět potvrzení.
Pořadatel by měl od vás dle aktuálně platné vyhlášky vyžadovat potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte
pro účast na táboře a také podepsanou tzv.
bezinfekčnost.
Informování rodičů

Sledujte webové stránky pořadatele, vyžadujte dokumenty, ptejte se. Pořadatelé
pro tyto příležitosti většinou uskutečňují

návštěvy rodičů, jinde ne.
Co všechno je zahrnuto v ceně tábora

Obvykle obsahuje cena tábora kompletně
vše od dopravy a stravy až po program.
Nezapomeňte si ověřit, zda je v ceně zahrnuto pojištění a také veškeré vstupné, aby
dítě nemuselo z kapesného nic doplácet.

Foto: Děti bez hranic

Co by měl letní tábor dítěti přinést?

schůzky rodičů před táborem. Zde bývá
možnost osobně poznat vedoucí a vyjasnit
si s nimi všechny podrobnosti.

Zejména tábory trvající dva týdny či více
jsou příležitostí pro rozvoj samostatnosti
dětí a jejich procvičení v praktických dovednostech. A pokud je dobrý kolektiv
vedoucích, mohou děti získat nové vzory
a motivaci k aktivitám.

Režim tábora

Většinou ho určuje táborový řád. Pozorně
si ho pročtěte. Každý tábor má pravidla
nastavená trochu jinak. Například někde
mohou mít děti mobily, jinde probíhá komunikace přes vedoucí, někde jsou možné

Dětský sbor Chorea pueri ustensis nabízí

3. ROČNÍK HUDEBNÍHO TÁBORA
aneb

I FERDA MRAVENEC RÁD ZPÍVÁ
19. 8. – 28. 8. 2016 Sloup v Čechách
Pro děti od 4 do 18 let, Cena: 4.190 Kč
celotáborová hra, výlety s výukou první
pomoci s Broukem Pytlíkem, lesní divadlo,
stezka Bílé paní, zřícenina hradu, koncert
v Lesním divadle, společné vystoupení
pro rodiče na závěr tábora
Veronika Tomsová, 608 916 320
veronikatomsova@gmail.com,
www.scholachpu.estranky.cz

Co dělat, když dítě na tábor nechce?

Menší děti nemusejí být pro účast na táboře ještě zralé, pro začátek volte „tábor na
zkoušku“ nebo příměstský tábor. Obou typů
existuje celá řada odrůzných pořadatelů.
V

V

/

/

PRIMESTSKY TABOR
/

-

KE
VEDEC LETO
Přijďte si vyzkoušet,
V

jak zábavná může věda být.

týden plný zážitků, experimentů,
exkurzí a pohybových aktivit
● zábavný a smysluplný program pro
děti od 6 do 12 let
● všední dny o prázdninách od 8 do 16h
● lokality po celé ČR
●

info@vedanasbavi.cz

www.vedanasbavi.cz

Věda nás baví o.p.s.
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Kolik stojí letní tábor

Foto: CK Topinka

Když jede dítě na tábor poprvé,
může jít jen o strach z neznáma. Je
dobré, může-li mít na táboře kamaráda nebo spolužáka, představit mu
vedoucí ještě před táborem. Když
nechtějí na tábor starší děti, které už
třeba zkušenosti s tábory mají, zjišťujte proč. Možná má dítě z tábora
negativní vzpomínky nebo mu nevyhovoval styl tábora. Zkuste mu najít
jiný tábor, třeba specializovaný, kde
se může i něco naučit v oblasti, která
ho zajímá. V současné době může jít
třeba o video campy, kde se děti učí
točit a zpracovávat video pod vedením profesionálů.

Vybírejte letní tábory na internetu
www.Borovice.cz
www.Cesketabory.cz
www.Dobrytabor.cz

Záleží na délce, programu tábora
a typu ubytování. Tábory pořádané
neziskovými organizacemi mohou být levnější, protože je vedou dobrovolníci a bývají
dotovány. Díky tomu může být cena za tábor i kolem čtyř tisíc korun za tři týdny. Za
podobnou cenu můžete mít ale také specializovaný tábor s profesionálními lektory
a odborným programem. Proto by cena
neměla být rozhodující. Příkladem mohou
být army tábory, kdy na jednom má dítě

jižní Čechy
jižní Morava
Krkonoše
ápe
el V
H ot

army program jen část doby a na druhém
prakticky nepřetžitě za asistence profesionálního lektora.
Kdo pořádá letní tábory?

Stovky táborů pořádají neziskové organizace – Pionýr, Junák, Asociace TOM, Domy
dětí a mládeže nebo zájmové spolky a
sdružení včetně sportovních klubů.

airsoft – paintball – taneční – dj camp – divadelní –
anglický – francouzský – počítačový – šermířský –
tábor s koňmi —baby camp a další!
nka

V nabídce samozřejmě nechybí klasický tábor

Agentura7.cz
letní tábory pro
děti a teenagery
v Čechách
a na Moravě
již od roku 1998

Itálie

Všechna střediska mají ideální podmínky pro
pořádání dětských táborů a poskytují nepřeberné
množství sportovních a společenských aktivit.
Program je vždy uzpůsoben věku a zájmu dětí.

774 718 496, 608 818 887, 773 656 582

info@agentura7.cz
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/Agentura7

www.a7camps.cz

Velkou část pořadatelů táborů tvoří agentury mimo neziskovou sféru. Jejich tábory
bývají dražší, zato často nabízejí atraktivní
specializovaný program.
Vybavení na tábor

Foto: CK Topinka

Seznam potřebného vybavení na letní tábor
dostává rodič od pořadatele tábora dopře-

du. Pořadatel ze zkušenosti ví, proč konkrétní předměty v seznamu jsou nebo proč
naopak některé věci nedovoluje.
Velké diskuse se vedou okolo mobilních
telefonů na táboře. Na jednu stranu je nelze
úplně zakázat, ale na druhou si většina pořadatelů stanoví pevná pravidla kdy a jak se
smí používat.

Osmero dobrého tábora
u Má kvalifikované vedení
v Má zajímavý program
w Je bezpečný
x Je ve vhodných protorách
y Je zdravotně zabezpečen
z Má dostatek informací pro všechny
{ Rozvíjí osobnost účastníka
| Má důvěryhodného pořadatele
Více na www.dobrytabor.cz

Fantasy letní tábory s prvky larpu
a dřevárny, připravené speciálně
pro milovníky dobrodružství meče a
magie. Pětice příběhů pro různě staré
účastníky se odehrává ve světě LEIRIN.
•Cesta Meče (13-18 let)
•Fortis Ictus (11-17 let)
•Magická Akademie Gradu (9-16 let)
•Š.P.I.C.L. (13-18 let)
•Kouzelná země Yuurien (5-10 let)
1. - 10. července 2016, RS Naděje
(Žďárské vrchy)
od 3950,- Kč

Kde hledat tábory

Nejprve se zeptejte ve vašem okolí. Osobní
doporučení od rodičů dětí, které na konkrétním táboře již byly, je nejlepší.
Hledání na internetu začněte portály, které jsou rozcestníkem letních táborů nejrůznějších pořadatelů, například Borovice.cz
nebo CeskéTabory.cz. Můžete zde vyhledávat podle kritérií jako je termín nebo cena.
Širokou škálu táborů pořádaných sdružením Pionýr najdete v projektu Opravdu dobrý tábor.

www.skolahrdinu.cz
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Připravovat letní tábory mě ještě
neomrzelo
Rozhovor s Miroslavem Topinkou
Každoročně pořádá desítky dětských táborů
v ČR i v zahraničí, kterých se zúčastnily již tisíce
nebo spíše desetitisíce dětí a teenagerů. Dalo by
se čekat, že po 25 letech bude již jen zpovzdálí
sledovat dění. Opak je pravdou. Stále je to on, kdo
například jezdí zkoušet adrenalinové aktivity,
aby na ně mohl na táboře vzít i děti, a kdo vymýšlí
novinky pro příští sezónu. Na to, jak se za těch 25
let změnily jeho tábory, jsme se zeptali Miroslava
Topinky, zakladatele a majitele Cestovní kanceláře Topinka.

Hned na úvod se musím zeptat, kolik táborů během léta běžně pořádáte.
V letošním roce chystáme 100 táborů. To mimochodem znamená něco přes pět tisíc účastníků.
A který je nejoblíbenější, první obsazený?
Jednoznačně filmový tábor a military tábory.
Různé army a military tábory nabízí v současnosti kdekdo. Vy jste nicméně byli jedni z prvních. Jak takové tábory u vás probíhají?
Od začátku děláme vše pro to, aby si účastníci
tábor maximálně užili. Spolupracujeme s profesionální firmou, která kompletně zajišťuje
vybavení i jeho servis během tábora a tábora
se účastní lektoři z řad profesionálů. Ti učí děti
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bezpečnosti i správnému zacházení s airsoftovými zbraněmi. Náš Military Camp je prakticky
vojenský výcvik, spí se ve stanech a program je
hodně fyzicky náročný.
Nejsou pak rodiče překvapeni, když děti na tábor přivezou?
Už v informacích na webu i přihláškách píšeme,
že to není tábor pro děti starostlivých maminek
a rodiče necháváme podepsat, že souhlasí se
zvýšenou fyzickou náročností tábora. Samozřejmě se najdou rodiče, kteří se vyděsí, že to dítě
nezvládne, opak bývá ale pravdou, účastníci si
tábor užívají se vším všudy.
V čem podle vás tkví ten obrovský zájem o army
tábory?
Příčin bude asi hned několik. Část dětí se na tábor dostává díky rodičům, kteří chtějí, abychom
jim z jejich chlapečka udělali chlapa. Větší část
je ale těch, kteří na tábor chtějí z vlastní iniciativy. Dnešní kluky už nečeká povinná vojna, ale
zájem o boj a vojenství je v řadě z nich pořád. A
ne všem stačí střílení v počítačových hrách.
Pro jak staré děti tyto army tábory jsou?
Spodní věková hranice u army táborů je deset a
u těch tvrdších jedenáct let. Již několik let po nás
rodiče chtějí adrenalinové tábory i pro mladší
děti, takže jsme v letošním roce připravili nejen
Mini-Military Camp, ale také Mini-Adventure
Camp. Jedná se o oblíbené tábory přizpůsobené
pro děti od 6 let - tedy kratší střídající se programy, více vedoucích a podobně.
Zmínil jste adventure tábory, znamená to, že
děti lezou na lanech a jezdí na raftech?
Ano, ale nejen to. Na adventure táboře připravujeme pro účastníky ochutnávky aktivit, se kte-

rými se na táborech běžně nesetkávají; airsoft,
horské koloběžky, horolezectví, lanové aktivity,
sjíždění řek, laser game. Při programech využíváme metody jako při teambuildingu, účastníci
si často sáhnou na hranici svých dovedností,
překonávají sami sebe. Některým dětem to problémy nedělá, ale pro některé může jíž o životní
okamžiky a zjistí hodně sami o sobě. A devadesát procent účastníků se na tábor vrací a jezdí
opakovaně.
To ale musíte hledat pořád nové aktivity, aby je
to podruhé nebo potřetí pořád bavilo...
Tento tábor děláme již čtyři roky a množství
zážitků, které můžeme účastníkům nabídnout,
není nekonečné. Pro tento tábor nám tak začíná být Česká republika už poněkud malá, proto
letos poprvé pořádáme Adventure tábor také na
Slovensku. Byli jsme tam s kolegy na vlastní kůži
vyzkoušet aktivity a atrakce, kam chceme děti
vzít. Na ten tábor se těším, osobně se ho budu
účastnit, abych to také zažil.
Říkáte, že pojedete na tábor osobně. Vedete
vlastně ještě po těch letech tábory, nebo to přenecháváte mladším?
Vlastní tábor jsem vedl naposledy v roce 2012,
bylo to v Itálii. Letos se kromě již zmíněného slovenského adventure tábora chystám ještě na
tábor v Chorvatsku, kde máme letos novou destinaci. Na tomto táboře budu po těch pár letech
dělat opět hlavního vedoucího.
Rodiče určitě zajímá, jak zajišťujete na táboře
bezpečnost. A jak vzděláváte vaše vedoucí?
Pravidelně na jaře provádíme školení vedoucích. Máme vypracovanou velmi podrobnou
metodiku pro vzdělávání, přeci jen máme na táborech skoro pět set vedoucích a pokud chceme zajišťovat jejich maximální spolehlivost,
musíme je pečlivě vybírat. Je velikou výhodou,
že areály, kde se tábory konají, jsou naše, celoročně se o ně staráme a zajišťujeme jejich bezpečnost.

Tábory CK Topinka

Ročně 100 táborů, 5 000 účastníků,
10 lokalit, 5 zemí - www.tabory.cz
Pořádáte tábory již dlouhých 25 let. Jaké vidíte
po těch letech změny? Změnily se děti?
Na to není snadná odpověď. Změnilo se celkové
prostředí, změnili se rodiče. Ti se o děti někdy až
přehnaně bojí, přivezou dítě na tábor, vybalí mu
kufr a vyžadují od něj zprávy několikrát denně.
Nároky dětí jsou určitě již také trochu větší. Pro
nás je to ale výzva, ne překážka.
Bavili jsme se o army a adventure táborech, ale
ve vašem portfoliu je určitě mnohem více typů...
To je pravda. Děláme během léta kolem stovky
táborů a ty adrenalinové tvoří jen část. Pořádáme klasické tábory s celotáborovou hrou,
taneční, výtvarné, fotbalové tábory. Máme ale
i holčičí tábor nebo tábor pro nejmenší. Samostatnou kapitolou jsou potom tábory u moře. Letošní novinkou je třeba Graffiti & Street Art Camp
či tábor pro fotografy.
Jak řadu let sleduji vaše táborové aktivity je vidět, že neustáváte a pořád vymýšlíte nové typy
táborů. Kam se chystáte rozvíjet dále?
Ano, pořád vymýšlíme něco nového. Hodně se
teď inspirujeme v zahraničí, co ale chystáme
na příští rok teď nechci prozrazovat. Budeme
určitě dál rozvíjet adventure aktivity a nevylučuji, že pro ně budeme do dalších let hledat i další
zahraniční lokality, nejen již zmíněné Slovensko.
Rozhovor připravila Jana Ptáčková, Borovice.cz
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Dětský tábor s dobrými vedoucími a kvalitně připraveným programem bývá pro děti zážitkem na
celý život a nenahradí ho ani dva měsíce rodinné
dovolené. To proto, že na táboře je dítě po dobu
několika týdnů ve společenství vrstevníků, se kterými sdílí během dne prakticky všechny aktivity;
od ranního čištění zubů, přes dobrodružnou hru
po okolních lesích a společné zpívání u táboráku
až po mrazení v zádech během noční bojovky.
Jaké jsou tedy hlavní důvody, proč by mělo dítě
účastnit letních táborů?

Ù Zažije kontakt s jinými věkovými skupinami a
novými lidmi - Dítě má příležitost potkat se s různě starými dětmi, přizpůsobit jim svoje chování,
musí s nimi dokázat spolupracovat. Samozřejmě
je důležitý i kontakt s opačným pohlavím. Velkou

Foto: Tábor Škola hrdinů

Ù Vyzkouší si, jaké je to být bez rodičů - místo
rodičů jsou tu vedoucí i kamarádi, musí se s nimi
naučit komunikovat a řešit případné problémy.
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Ù Naučí se starat samo o sebe - uklízet si svoje
věci a vědět, kde co mám, být včas připravený na
nástupu nebo na obědě, obléci se, když je mi večer zima.
Ù Zažije něco netradičního - na táboře má dítě
šanci přičichnout k aktivitám, které během roku
jistě nezažije.
Noční bojovka, spaní ve
stanu či pod
širákem, jídlo
z ešusu, táborák. Zahraje si hry, které
nezná, projede se na lodi.
To jsou zážitky, který mi se bude moci ještě dlouho chlubit.

výhodou letních táborů je, že je zde mnohem větší
procento vedoucích-mužů, což může být příjemný kontrast se školami, kde převažují učitelky.

Ù Naváže nová přátelství - Během tábora vzniká mnoho kamarádství, která se oproti dřívějším
dobám díky sociálním sítím udržuji i po táboře
mnohem snáz.

Ù Prohloubí si své dovednosti a znalosti - Na
specializovaných jazykových, tanečních či sportovních táborech se děti rozvíjejí v svých dovednostech, které jsou současně kombinované s programem v přírodě.

Ù Dítě může zjistit, co ho baví, objeví nové aktivity - Během programu na táboře může dítě objevit činnosti, které mu jdou a kterými by se chtěl
dále zabývat.
Ù Zažije zdravý pohyb na čerstvém vzduchu,
kontakt s přírodou - Tím, že se tábory konají
v naprosté většině případů v přírodě, mají děti
neopakovatelnou možnost pohybu a sportování
v přírodě, získává k přírodě vztah.

Foto: Děti bez hranic

Proč poslat dítě na tábor

LDT Eskulap Pořešín

Tábor je v krásném údolí řeky Malše,
zaměřený na vodní sporty, tradice 37
let, zkušení vedoucí, dobrá kuchyně,
ubytování ve čtyřlůžkových chatkách,
dobré zázemí, bohatý program, vodní
výcvik na kánoích a raftech.

www.tabor-eskulap-poresin.cz
monika.paterova@gmail.com
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR S PASTELKOU
PRO DĚTI I RODIČE
Již 12. rokem pořádáme pobyty pro
děti a mládež. Vybrat lze ze 3 turnusů
s cenou od 2 688 do 5 326 Kč a různým
tematickým zaměřením. Účast rodičů je
možná a vítaná.

www.pastelka-agentura.cz
tabor@pastelka-agentura.cz

Týdenní tábory pro malé děti
od 4 let
prázdniny pro děti s enurézou
cyklo tábor, astronomický tábor…
www.zlutykvet.cz
777 671 483
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Plavecký areál
Jedenáctka VS

Praha 4 - Chodov
Mírového Hnutí 2385/3

Pro děti od 4 let
Lekce plavání, výtvarné
tvoření, hry venku, cvičení

www.aquasportclub.cz

TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI, LETNÍ A ZIMNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
Všechny naše tábory jsou tradiční, oblíbené a veselé s dlouholetou tradicí.
• Tábory pro rodiče s dětmi – jsou týdenní aktivní rodinné „táborové“ pobyty určené pro děti a jejich rodiče
s dobrovolným celodenním programem pro děti a odpočinkem pro rodiče. Pořádáme 11 turnusů
v Lužických horách a Jihočeském kraji
• Klasické tábory pro děti – pořádáme týdenní i dvoutýdenní tábory. Zde si můžete vybrat z těchto táborů,
které probíhají celé prázdniny:

• První tábory – Týdenní tábory – Léto bez hranic – Záchranná mise – Sportovní tábory – Tábory u moře •

Více informací naleznete na stránkách www.detibezhranic.cz, facebook „Děti bez hranic“

