
ČEKÁ NA VÁS:ČEKÁ NA VÁS:

Rybářský tábor Ratiboř. Vesnička Ratiboř leží asi 5 km od Města Žlutice, Rybářský tábor Ratiboř. Vesnička Ratiboř leží asi 5 km od Města Žlutice, 

30km od K.Varů, soukromý rybářský revír cca 300 m od tábora30km od K.Varů, soukromý rybářský revír cca 300 m od tábora

Pravý tábornický život v krásné přírodě, ubytování ve stanech s podsadouPravý tábornický život v krásné přírodě, ubytování ve stanech s podsadou

Pro začínající i zkušené rybáře ve věku od 8 do 14let, pro kluky i holkyPro začínající i zkušené rybáře ve věku od 8 do 14let, pro kluky i holky

není nutné vlastnit rybářský lístek není nutné vlastnit rybářský lístek 

budeme chytat na soukromém rybníku – kapr,amur,karas,okoun aj.  „CHYŤ A PUSŤ“budeme chytat na soukromém rybníku – kapr,amur,karas,okoun aj.  „CHYŤ A PUSŤ“

bohatý program, různé soutěžě a hry o ceny, rybářské i další aktivitybohatý program, různé soutěžě a hry o ceny, rybářské i další aktivity

- 2 až 4 hodiny rybaření denně (převážně večer, podle počasí) - 2 až 4 hodiny rybaření denně (převážně večer, podle počasí) 

-  denní program - hry na téma „KOUZELNÁ ZEMĚ NARNIE“-  denní program - hry na téma „KOUZELNÁ ZEMĚ NARNIE“

- tradiční i netradiční hry pro tělo i „na hlavu“- tradiční i netradiční hry pro tělo i „na hlavu“

- koupání v rybníku u tábora- koupání v rybníku u tábora

- táborák- táborák

- vyzkoušíte si vaření v přírodě- vyzkoušíte si vaření v přírodě

teoretická i praktická výuka rybaření pod vedením zkušeného rybářeteoretická i praktická výuka rybaření pod vedením zkušeného rybáře

zkušený personál včetně zdravotního dozoru a výborných kuchařůzkušený personál včetně zdravotního dozoru a výborných kuchařů

pestrá strava 5x denně, celodenní pitný režimpestrá strava 5x denně, celodenní pitný režim

práce s GPS navigačními přístrojipráce s GPS navigačními přístroji

a mnohé další zajímavosti a překvapenía mnohé další zajímavosti a překvapení

Zbyněk BrustmannZbyněk Brustmann
Drážní 18Drážní 18

350 02 Cheb350 02 Cheb
tel.: tel.: 602 117 628602 117 628

      www.detske-tabory.netwww.detske-tabory.net

Ratiboř u Žlutic (nedaleko K.Varů)Ratiboř u Žlutic (nedaleko K.Varů)

pro všechny holky a kluky starší 8 letpro všechny holky a kluky starší 8 let

1.turnus:     29.6.2019 – 6.7.2019    1.turnus:     29.6.2019 – 6.7.2019    2500,- Kč2500,- Kč

2.turnus:      6.7.2019 – 12.7.2019   2.turnus:      6.7.2019 – 12.7.2019   2500,- Kč2500,- Kč

14 dní14 dní:        29.6.2019 – 12.7.2019  :        29.6.2019 – 12.7.2019  4990,- Kč4990,- Kč

maximální počet míst na turnusu je maximální počet míst na turnusu je 10 dětí10 dětí

http://www.detske-tabory.net/

