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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RYBCE 

 

     Tak jako v loňském roce, také letos zajistily praIovﾐiIe Dětského kluHu „R┞Hka“ pro rodiče 
žáků ヱ. stupﾐě základﾐí škol┞ Hezstarostﾐé prázdﾐiﾐ┞. Rodiče, kteří ﾐeﾏají volﾐé Ielé 
prázdﾐiﾐ┞, mohli chodit do práIe Hez oHav o svoje děti. A děti ﾏohl┞ prožít léto plﾐé her, 

záHav┞ a výletů se svýﾏi kaﾏarád┞.  

     )aﾏěřeﾐí jedﾐotlivýIh týdeﾐﾐíIh turﾐusů H┞lo veliIe pestré a v┞Hrat si ﾏohl opravdu 
každý. Děti hrál┞ divadlo, tvořily, proﾏěﾐil┞ se v ﾏladé výtvarﾐík┞, soutěžil┞ ﾐa ol┞ﾏpijskýIh 
hráIh, dostal┞ se ﾐa safari i do dračího doupěte, anebo se z nich stali zdatﾐí turisté. Byly to 

pestré a zajíﾏavé týd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. Prograﾏ H┞l doplﾐěﾐ Ielodeﾐﾐíﾏi výlet┞, e┝kurzemi a iﾐteraktivﾐíﾏi dílﾐaﾏi, 
dvakrát až třikrát v týdﾐu H┞l┞ děti v┞sláﾐ┞ „do světa“ za záHavou i pozﾐáﾐíﾏ. VýletﾐíIi tak 
ﾐavštívili ﾏísta tradičﾐí ふﾐapř. )OO HluHoká ﾐad Vltavou, )OO Jihlavaぶ i ﾐetradičﾐí ふﾐapř. 
podzeﾏﾐí IhodH┞ v Týﾐě ﾐad Vltavou, grafitový důl ﾐeHo Muzeuﾏ voskovýIh figuríﾐ v České 
Kruﾏlověぶ, pozﾐávali českou historii (ﾐapř. zříIeﾐiﾐ┞ hradů RaHí a HelfeﾐHurk, záﾏek Blatﾐá) 

nebo pozorovali přírodu ふﾐapř. rašeliﾐiště ﾐa Chalupské slati, vlčí výHěh, daňčí oHoru, krﾏeﾐí 
krokodýlů v ZOO v Protivíﾐěぶ. Hezké eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí prograﾏ┞ pro děti připravili 
zaﾏěstﾐaﾐIi MEVPISu Vodňaﾐ┞ a ChelčiIkého domova sv. Linharta. Sportovﾐě se děti v┞žil┞ 

ﾐejeﾐ ﾐa vodňaﾐskýIh hřištíIh, ale i v laﾐovéﾏ Ieﾐtru ﾐa LiHíﾐě či v rodiﾐﾐéﾏ záHavﾐéﾏ 
parku FáHula v Kamenici nad Lipou. A při všeIh těIhto aktivitáIh si ještě děti stihl┞ užít 
spoustu legraIe při společﾐýIh hráIh. 
    Na devět týdeﾐﾐíIh turﾐusů H┞lo přihlášeﾐo celkem ヲヰヰ dětí, kd┞ si ﾐěkteré užíval┞ i ve 

víIe týdﾐeIh. Boﾐuseﾏ příﾏěstskýIh táHorů 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 týdeﾐ poH┞tu dětí 
v příﾏěstskéﾏ táHoře s provozﾐí doHou od ヶ,ヴヵ do ヱΑ hodiﾐ rodiče zaplatili (za oHěd┞ a 
vstupy) od 110 do 451 Kč, ﾐeHoť ostatﾐí ﾐáklad┞ ふﾐapř. ﾏzd┞ vedouIíIh, doprava ﾐa výlet┞ 

ﾐeHo ﾏateriál pro rukodělﾐé a výtvarﾐé čiﾐﾐostiぶ H┞l┞ hrazeﾐ┞ z fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků EU 
získaﾐýIh ﾐa realizaIi projektu.  

     V příštíﾏ roIe Hude MAS Vodňaﾐská r┞Ha táHor┞ opět orgaﾐizovat, a tak děti ふa rodičeぶ, o 

jarﾐíIh prázdﾐiﾐáIh v r. 2020 zase na shledanou v příﾏěstskéﾏ táHoře Dětského kluHu 
Rybka. 
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