
JUNIOR RANGER CAMP 2021 
CHKO Jizerské hory - Tetřeví chata 

30.7. - 14. 8. 2021

• Chceš poznat skryté obyvatele 
jizerských lesů? 

• Chceš si vyzkoušet, jak hluboká a 
studená jsou tajuplná jizerská 
rašeliniště? 

• Chceš mít ruce a nohy odřené od 
tvrdé jizerské žuly při zdolávání 
vrcholových skal? 

• Chceš se dozvědět, kde rostou 
nejsladší borůvky v Jizerských 
horách? 

• Chceš se osobně setkat se zmijí 
Hermínou či Bílým pavoukem? 

• Chceš zažít nezapomenutelnou 
atmosféru táborových ohňů 
kruhu kamarádů vysoko v 
horách? 

• Chceš s námi prožít romanJcké 
dva týdny v horské lovecké chatě 
bez elektrického proudu na 
pramenech Černého Štolpichu?

• Tábor je určen pro zdatné dívky a chlapce ve věku 8 - 16 let 
se zájmem o přírodu. 

• Zaměření tábora je na poznávání přírody Jizerských hor a její 
prakGckou ochranu.  

• Během tábora budeme plnit různé akGvity v rámci 
mezinárodního programu výchovy mladých strážců přírody 
“Junior Ranger” pod zášGtou celoevropské organizace 
Europarc FederaGon. 

• Budeme podnikat výpravy do zajímavých míst Jizerských hor, 
učit se poznávat rozličné přírodniny, nacvičíme si přežiS v 
horské přírodě, vyzkoušíme si základy první pomoci a 
zkusíme si také základní horolezecký výcvik. 

• Společně s dospělými strážci přírody budeme pomáhat při 
kontrolách dodržování podmínek ochrany přírody, nacvičíme 
si provádění návštěvníků. 

• Několik dnů budeme věnovat také pomoci jizerskohorské 
přírodě (ošetřování výsadeb nových stromků, úklid naučné 
stezky apod.) 

• Čas zbude také na dobrodružné hry, táborovou olympiádu a 
koupání v horském rybníce. 

• Cena tábora je 1000 Kč (tábor je finančně podpořen 
MŠMT ČR) 

• Vedení tábora je zajištěno zkušenými vedoucími s 
kvalifikací akreditovanou MŠMT ČR. 

• Ubytování je zajištěno v objektu terénní stanice Tetřeví 
chata. Po celou dobu je zajištěno stravování 4x denně, 
myS teplou vodou min. 3x týdně v táborové koupelně. 

• Na zajištění chodu základny se účastníci rovnoměrně 
podílejí formou služeb. 

• Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přihlášek. 
• Přihlášení na hgps://ranger.zbojnici.cz/letni-ochranarsky-tabor-junior-

ranger-2021-6-21-8-2021/ 

Pořadatel: 
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory 
Kateřinská 73,  460 14 Liberec XVII-Kateřinky 
e-mail: csopschkojh@volny.cz  web: hgps://ranger.zbojnici.cz 
Telefon: 737 9671 748
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