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JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „RYBKA“ 

 

     V týdﾐu jarﾐíIh prázdﾐiﾐ od ヱヱ. ン. do ヱヵ. ン. ヲヰヱ9 se koﾐal příﾏěstský táHor Vodňaﾐského 
dětského kluHu „R┞Hka“. Přihlásilo se ヲ7 dětí, žáků ヱ. stupﾐě základﾐí škol┞. I kd┞ž počasí 
příliš ﾐepřálo, děti si v týdeﾐﾐíﾏ prograﾏu užil┞ spoust┞ radostí i legraIe a ﾐavštívily mnoho 

zajíﾏavýIh ﾏíst ve VodňaﾐeIh a okolí.  
     V poﾐdělí viděl┞ ﾐočﾐí oHlohu a úkaz┞ ﾐa oHloze ve Hvězdárﾐě a plaﾐetáriu v ČeskýIh 
BudějoviIíIh, odpoledﾐe ﾐavštívil┞ kﾐihovﾐu Vltava s kﾐižﾐíﾏi aktivitaﾏi a hraﾏi. V úterý 
shlédl┞ e┝poziIi odhalujíIí svět loutkového divadla, Iirkusu a kouzel v Muzeu české loutk┞ a 
cirkusu v PraIhatiIíIh a ještě teﾐ deﾐ v┞šlápl┞ 138 sIhodů ﾐa rozhledﾐu LiHíﾐ. Vzhledem 

k počasí Alp┞ sice vidět ﾐeH┞l┞, ale i tak to stálo za to. Ve středu děti jel┞ do Písku, kde 
v píseIké Sladovﾐě pozﾐával┞ život ﾏraveﾐIů v oHlíHeﾐé iﾐteraktivﾐí e┝poziIi pro děti 
s ﾐázveﾏ Mraveﾐiště. )de se prostředﾐiItví e┝poziIe vIítil┞ do role malého lesﾐího tvora, 
prozkoumaly desítk┞ ﾏetrů tuﾐelů a ﾐěkolik koﾏůrek s audiovizuálﾐíﾏi doplňk┞, v┞šplhal┞ ﾐa 
stroﾏ, proIházel┞ se po dřevěﾐýIh ﾏosteIh, setkal┞ se s královﾐou a staral┞ se o ﾏraveﾐčí 
kukly. Následﾐě ještě v Písku stihl┞ e┝kurzi do svíčkárﾐ┞ Rodas, kde viděl┞ výroHu svíček, 
ﾏýdel a kosﾏetik┞ a ﾏěl┞ ﾏožﾐost si svíčku samy vyrobit.  

     )H┞lé dva dﾐ┞ děti strávil┞ ve VodňaﾐeIh, ale ﾐáplň jejiIh prograﾏu H┞la stejﾐě pestrá. Ve 
čtvrtek šl┞ do ﾏěstské galerie, kde ﾐavštívil┞ výstavu Slovaﾐé v jižﾐíIh ČeIháIh s výkladeﾏ 
paﾐí ředitelk┞ J. Velkové a ﾏěl┞ ﾏožﾐost se sezﾐáﾏit ﾏj. i s ražHou starýIh ﾏiﾐIí, Iož je 
velice zaujalo. Vlastﾐoručﾐě vyrobenou minci si mohly odﾐést doﾏů. Odpoledﾐe se pak pod 

vedeﾐíﾏ erudovaﾐého odHorﾐíka zapojil┞ do tajů lepeﾐí plastikovýIh ﾏodelů. VšeIhﾐ┞ děti, 
kluIi i děvčata, si slepil┞ ﾏodel letadla, který si pak odﾐesl┞ ﾐa paﾏátku svýIh tvořivýIh 
dovedﾐostí doﾏů. Posledﾐí deﾐ příﾏěstského táHora H┞l věﾐováﾐ pozﾐáváﾐí zajíﾏavostí ve 
vztahu k řeIe, r┞Hﾐíkůﾏ a říčﾐí ﾐivě. V MEVPIS si pro děti připravili velice poutavé v┞právěﾐí, 
které je velmi zaujalo. Už saﾏotﾐý úvod H┞l pro děti i jejiIh doprovod překvapujíIí, přišel je 
totiž přivítat sáﾏ kapr ふMgr. Boček v převlekuぶ. Celý jeho výklad děti Havil a H┞l pro ﾐě 
oHohaIujíIí. Pátečﾐí odpoledﾐe H┞lo věﾐováﾐo hráﾏ v sídle dětského kluHu R┞Hka. 
     B┞l to pestrý a zajíﾏavý týdeﾐ, kd┞ se střídal┞ aktivit┞ vzdělávaIí s aktivitaﾏi poh┞Hovýﾏi, 
herﾐíﾏi i rukodělﾐýﾏi. Boﾐuseﾏ příﾏěstského táHora určitě H┞la také fiﾐaﾐčﾐí dostupﾐost a 
časová fle┝iHilita, která poﾏohla rodičůﾏ v ﾏožﾐosti Hýt v zaﾏěstﾐáﾐí. )a Ielý týdeﾐ poH┞tu 

dětí v příﾏěstskéﾏ táHoře s provozﾐí dobou od 6,45 do 17 hodin, rodiče zaplatili pouze ンヴヵ 
Kč, ﾐeHoť ostatﾐí ﾐáklad┞ ふﾐapř. doprava ﾐeHo ﾏateriál pro rukodělﾐé čiﾐﾐostiぶ byly hrazeny 

z fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků získaﾐýIh ﾐa realizaci projektu. 

     Tak děti ふa rodičeぶ, o „velkýIh“ prázdﾐiﾐáIh zase ﾐa shledaﾐou v příﾏěstskéﾏ táHoře 
dětského kluHu R┞Hka. 
                                                              PhDr. Aleﾐa Cepáková, předsedk┞ﾐě MAS Vodňaﾐská r┞Ha 


