
V PŘÍPADĚ, ŽE SE TÁBORY NEBUDOU POŘÁDAT Z DŮVODU ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ 
SITUACE, BUDOU PLATBY VRÁCENY V PLNÉ VÝŠI UHRAZENÉ ČÁSTKY. 

 

Organizuje:  

Příroda kolem nás, o. p. s.  

IČ: 01869159 

Panská 229, 742 13 Studénka 

č.ú.: 3817394319/0800. 

 

Zprostředkovat dětem přímým kontaktem poznávání přírody a zvířat nejen na statku. Zasvětit je do 

nutné každodenní péče o zvířata chovaná na statku a ukázat, jaké podmínky ke spokojenému životu 

domestikovaná i volně žijící zvířata potřebují. Vlastním poznáváním tak děti vést k ochraně přírody a 

kromě fyzických zdatností tak prohlubovat i jejich empatii a zodpovědnost. 

Celý táborový program je veden týmem zkušených lektorů a asistentů.  

Děti se nejprve seznámí se všemi zvířaty na statku – s koňmi a poníky, s oslicí Karkulkou, 

quessantskými ovečkami, s králíky, morčaty a našimi všudypřítomnými kočkami. Zábavnou formou 

dětem ukážeme, jak se o zvířata na statku starat, jak je čistit a krmit a co vše potřebují ke 

spokojenému životu. Základní „farmářské“ činnosti a každodenní péči o zvířata si pak samy vyzkouší. 

Odměnou jim bude ten nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu (kůň nebo poník je 

vždy veden vodičem). Kromě péče o zvířata se děti mohou také těšit na spoustu her, zábavy, pohybu, 

procházek po malebném okolí, na tvořivé dílny a především na poznávání nových kamarádů a 

kamarádek. 

Letošní novinkou tábora FARMÁŘ JUNIOR je rozšíření některých turnusů o doplňující různě 

zaměřená témata, která se budou prolínat s hlavní farmářskou náplní. Kromě klasického FARMÁŘE 

JUNIORA, jehož náplň možná znáte z minulých let, můžete nově vybírat i z těchto témat: 

 

FARMÁŘ JUNIOR A CESTA DO RANÉHO STŘEDOVĚKU 

Hlavní farmářské téma bude doplněno tématikou historického období raného středověku. Čas her a 

zábavy se Slovanskými náměty bude střídat získávání řemeslných dovedností. Děti se dozví jak se 

postarat o ovečky a vyzkouší si zpracování jejich vlny – česání, spřádání na vřeténku a jednoduché 

tkaní. Vyrobí si vlastní čelenku nebo pásek. Naučí se rozdělávat oheň pomocí křesadla, umlít mouku a 



upéct chlebové placky. Z hlíny si pak také vytvoří keramickou nádobku a zvířecí sošku. Každý den je 

do programu zařazena lukostřelba a lukostřelecké hry. Děti se seznámí s různými druhy instinktivní 

lukostřelby a chybět nebudou ani turnaje. 

 

FARMÁŘ JUNIOR A KRÁLIČÍ HOP 

Jako správní farmáři se děti nejprve postarají o všechna zvířátka na statku. Pak ale jejich pozornost 

bude více zaměřena na králíky (zakrslé i klasické, divoké i chované doma). Zábavnou formou se děti 

dozví spoustu důležitých detailů z králičího života, pokusí se porozumět „králičí řeči“, aby si v praxi 

mohly vyzkoušet, jak lze takového králíčka vycvičit a jak s ním správně spolupracovat. Společně tak 

budeme trénovat správné povely k vodění králíka na vodítku, učit se sním překonávat skokové 

překážky a proniknout tak více do tajů nového sportu - KRÁLIČÍHO HOPU. S přihlédnutím ke 

schopnostem dětí a jejich čtyřnohých svěřenců, nás budou na konci týdne čekat malé závody 

v Králičím hopu. Je zde i možnost účasti s vlastním králíkem, ale rozhodně to není podmínkou. 

Pokud budete mít zájem o účast s vlastním králíkem, sdělte nám to, prosím, prostřednictvím 

přihlašovacího emailu. 

 

FARMÁŘ JUNIOR PŘÍRODOVĚDEC 

Hlavním cílem tohoto turnusu bude ukázat dětem rozdílné potřeby domestikovaných a volně žijících 

zvířat.  Poukázat na důležitost vazeb živočichů mezi sebou a také prostředím, ve kterém žijí. Vlastním 

pozorováním a zkušeností vysvětlit, proč je důležité přírodní prostředí chránit. Kromě osvojování si 

farmářských dovedností v rámci péče o zvířata na statku, tak budou mít děti možnost se na pár dní 

stát i malými přírodovědci, kteří se budou vydávat na průzkumné výpravy do přírody v okolí Jarošova 

statku, pod odborným vedením si vyzkouší různé výzkumné metody i jednodušší pokusy 

s přírodninami. Na základě pozorování volně žijících zvířat ve volné přírodě a zvířat na statku budou 

postupně pronikat do „řeči zvířat“. V čase odpočinku si ukážeme, že příroda nám poskytuje i spoustu 

kvalitního materiálu ke kreativnímu tvoření. 

 

INDIÁNSKÝ FARMÁŘ JUNIOR 

Kromě osvojování si farmářských dovedností, budou mít děti možnost zábavnou formou více 

proniknout i do indiánské kultury a s ní spojené historie. K dispozici jim bude, kromě zázemí statku, i 

veliké teepee, o kterém se dozví spoustu praktických zajímavostí. Tak jako praví indiáni si vyzkouší 

„číst“ z přírody a porozumět řeči zvířat. Kromě kreativního tvoření je čekají i různé dobrodružné 

výpravy po blízkém okolí Jarošova statku a spousta zajímavých pátrání, stopování a her.  

 

TANEČNÍ FARMÁŘ JUNIOR 

Je ideální kombinací pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům a přírodě, ale zároveň je žádná 

hudební ukázka nebo písnička nenechá v klidu a své taneční kroky, či jiné rytmické dovednosti, 

provozují kdekoliv a kdykoliv. Kromě farmaření se tedy bude i tančit, kde se zaměříme především na 



country tance. Dle schopností dětí pak zabrousíme i do jiných, modernějších tanečních stylů, a když 

se to povede, zakončíme naše společné snažení závěrečným vystoupením ☺ 

 

 

Turnus 1    4. - 8. 7. 2022  INDIÁNSKÝ FARMÁŘ JUNIOR 

Turnus 2 11. - 15. 7. 2022 FARMÁŘ JUNIOR A CESTA DO RANÉHO STŘEDOVĚKU 

Turnus 3 18. - 22. 7. 2022 FARMÁŘ JUNIOR 

Turnus 4 25. - 29. 7. 2022 FARMÁŘ JUNIOR A KRÁLIČÍ HOP 

Turnus 5    1. - 5. 8. 2022  INDIÁNSKÝ FARMÁŘ JUNIOR 

Turnus 6   8. - 12. 8. 2022 FARMÁŘ JUNIOR PŘÍRODOVĚDEC 

Turnus 7 15. - 19. 8. 2022 FARMÁŘ JUNIOR A KRÁLIČÍ HOP 

Turnus 8 22. - 26. 8. 2022 TANEČNÍ FARMÁŘ JUNIOR 

   

Tábor je určen pro děti ve věku 6 - 15 let, mladší a starší děti po konzultaci s rodiči.  

Děti s handicapem po předchozí domluvě. 

 

07:45 – 08:00  sraz na Jarošově statku (pouze 1. den tábora přijímáme děti od 7:15 hodin)  

08:00 – 08:30  zábavné ranní zahřátí a protažení se zvířátky 

08:30 – 12:00 péče o koně, poníky a další zvířata, svačina, teorie a další činnosti dle 

jednotlivých zaměření 

12:00 – 13:30  oběd a odpolední odpočinek 

13:30 – 15:50  hry a soutěže, procházky, tvořivé dílničky, jízda na koni nebo poníkovi, zábava 

15:50 – 16:00  předávání dětí zpět rodičům 

 

Program se může přizpůsobit aktuálnímu počasí.  

Většina aktivit bude probíhat ve venkovním areálu Jarošova statku a v přilehlém zámeckém parku. 

Pro případ nepříznivého počasí jsou k dispozici zastřešené venkovní prostory, klubovna, indiánské 

teepee a menší krytá jízdárna.  

 



Jak se přihlásit? 

Za přihlášené dítě se považuje to, které má podanou přihlášku a zaplacenou nevratnou zálohu 

nebo celou částku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat na email 

tabory@jarosuvstatek.cz, nebo osobně doručit na Jarošův statek. Prohlášení o bezinfekčnosti se 

odevzdává v den nástupu na tábor s datem tohoto dne.  

 

•  Cena za celý pětidenní turnus je 3.500,- Kč, nevratná záloha je 2.000,- Kč.  

•  Číslo bankovního účtu: 3817394319/0800.  

•  Do zprávy pro příjemce napište FJ, číslo turnusu, jméno a příjmení dítěte. 

•  Zálohu ve výši 2.000,- Kč, prosím, zaplaťte co nejdříve, místo je rezervované až po připsání 

platby na účet.  

•  Doplatek ve výši 1.500,- Kč nebo celou částku za turnus, zašlete na výše uvedený účet 

nejpozději do 15. ČERVNA pro červencové turnusy a do 15. ČERVENCE pro srpnové turnusy.  

•  V ceně tábora jsou zahrnuty teplé obědy, program, pitný režim, jízda na koni pod vedením 

lektora, zapůjčení bezpečnostní vesty a přilby, desinfekce. 

•  Minimální počet dětí v turnusu je 5. V případě nenaplnění se turnus automaticky ruší. 

Informovat o této skutečnosti Vás budeme prostřednictvím našich webových stránek, rodičům 

již přihlášených dětí bude tato informace zaslána e-mailem.  

•  V případě zrušení turnusu bude vrácena platba i záloha nebo bude umožněno v případě 

volného místa přehlásit dítě na jiný termín.  

 

•  Děti dostanou každý den 1,5 l minerálky nebo čisté vody podle svého výběru. 

•  Svačinky si děti nosí svoje.  

• Teplé obědy budou dováženy na statek z blízké restaurace.  

• Jakékoliv alergie dětí nejen na stravu, prosím, uvádějte předem - nejlépe již v přihlášce. 

•  V případě potřeby můžeme zajistit bezlepkovou stravu.  

 

 

 



Nádobí 

Přibalte dětem do batůžků talíř, krabičku nebo ešus na polívku a hlavní chod a příbory. Nádobí si děti 

na táboře samy opláchnou a pak je vezmou domů, kde jej můžete ještě pořádně umýt. 

 

Oblečení 

Prosím, zvolte vhodné sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Kalhoty by se neměly dětem 

vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny nebo pružné džíny, přiléhavé  

u kotníků (ne klouzavé šusťáky). Nutná je pokrývka hlavy proti slunci. Přibalte dětem na převlečení 

také tričko, mikinu a tepláky (promoknutí atd.), v horkých dnech jistě využijí i plavky. 

 

Boty  

Dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete 

jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají. V případě 

deštivého počasí jsou vhodné gumové holínky.  

Čisté náhradní oblečení a boty si lze na statku nechat v klubovně na určeném místě po celou dobu 

konání turnusu. Ešusy, talíře, misky a příbory si, prosím, každý den vezměte s sebou domů na 

přemytí. 

 

Dále doporučujeme přibalit: 

Roušku, repelent, opalovací krém, pláštěnku (příp. deštník), pero, blok, papírové kapesníky. Vhodná 

je rovněž vlastní jezdecká nebo cyklistická přilba (není podmínkou, zapůjčení je v ceně tábora).  

 

Tábory probíhají v prostředí, kde jsou živá zvířata a v jejich těsné blízkosti. Z důvodu zajištění 

bezpečnosti jak všech dětí, tak zvířat je nezbytné, aby děti poslouchaly instrukce svých lektorů a 

dodržovaly je. Pokud dítě nebude dodržovat instrukce lektorů a asistentů a bude se chovat 

nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Při opakovaném porušení slušného chování 

budou informováni rodiče dítěte. Upozorňujeme, že pokud se nevhodné chování bude i nadále 

opakovat, bude dítě z tábora vyloučeno bez možnosti jakékoliv náhrady. Za nevhodné chování 

považujeme kromě nedodržování pokynů instruktorů také kouření, požívání alkoholu či jiných 

omamných látek (v tomto případě je vyloučení z tábora okamžité), dále pak vulgární nadávky, slovní 

nebo fyzické napadání ostatních dětí nebo zvířat a jiné nevhodné chování. 

 



Důležité:  

První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte, prosím:  

•  kopii průkazky zdravotní pojišťovny (pouze pokud nebyla přiložena k přihlášce, nebo u Vás 

došlo ke změnám) 

•  prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte (ne starší než 3 dny)  

První den tábora (vzhledem k nutné administrativě) přijímáme děti již od 7:15 hodin. Ostatní dny je 

nástup dětí na tábor stanoven na dobu od 7:45 do 8:00 hodin. Dřívější nástup dítěte než 7:45 je 

z důvodu zajištění dozoru zpoplatněn (100 Kč/ den) a je potřeba jej hlásit předem - písemně uvést 

do přihlášky. 

 

Upozornění:  

Dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k nepředvídané události. 

Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění, přestože to není podmínkou. Na 

tábor nedoporučujeme nosit cenné věci (telefon, peníze, šperky), za tyto věci neručíme a děti si je 

musí hlídat samy.  

 

PŘEKÁŽKOU V ÚČASTI NA TÁBOŘE JE AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ NEBO ALERGIE NA ZVÍŘECÍ SRST! 

Další případné dotazy směřujte na email tabory@jarosuvstatek.cz. 


