
PROPOZICE TÁBORA  
 

 

 

 
Drazí rodiče malých Rangerů, 
 
Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, ve kterých uvedeme všechny podrobnosti konání 
letního tábora Malých Rangerů, který pořádá Ranč Bystrá nad Jizerou. 
 
 
Adresa lokace: Ranč Bystrá nad Jizerou, Bystrá nad Jizerou 101, 513 01 -Bystrá nad Jizerou   
Kontaktní osoba: Ondřej Zalabák, 776 737 312, info@ranchbystra.cz 
Fakturační údaje: Ondřej Zalabák, Na Rybníčku 854, Brandýs nad Labem, 250 01 - IČO 69179522,  
DIČ: CZ8012221041 
Bankovní spojení: KB 27-8878370217/0100 
PAyPAl: czechvaquero@gmail.com 
Webové stránky: www.ranchbystra.cz 
 
Náš areál disponuje vlastní restaurací, krytým vyhřívaným bazénem se slanou vodou, jízdárnou, 
kovárnou, vlastním lesem a pastvinami o rozloze 22 Ha. Pro děti je zřízen malinkatý malebný tábor ze 
3 pod sadových stanů s ohništěm, vyhřívanou klubovnou s teplou sprchou, TV a internetem. Stravování 
dětí je zajištěno v naší vlastní restauraci, klasicky 5 jídel denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) 
s nonstop pitým režimem.   
 
 

Tábor povede tato posádka: 
 
Ondřej Zalabák, 40 let – majitel areálu Ranč Bystrá – otec dvou chlapců, aktivní myslivec, umělecký 
kovář a jezdecký instruktor 
Alena Zalabáková, MA, 39 let – majitelka areálu Ranč Bystrá – matka dvou chlapců, instruktorka 
jezdectví 
Tomáš Prokop, 49 let – bývalý velitel zásahové jednotky – instruktor bojového stylu Musado, otec 4 
dětí  
Iveta Dušana Koldovská, 22 let – zdravotnice, absolventka střední školy zdravotnické v Trutnově, 
studentka 1. Lékařské fakulty University Karlovy 
 
 

Filozofie letního táboru: 
 
Protože už 10. sezonu provozujeme vlastní agroturistickou farmu – Ranč Bystrá nad Jizerou, kde vedle 
ubytování v kanadských srubech chováme koně a dobytek a sami máme děti ve věku malých rangerů, a 
navíc často bereme pod křídla i děti našich ubytovaných klientů, je celkem logické, že to celé vyústilo 
k tomu, že sami zkusíme uspořádat tábor pro dobrodružství chtivé děti. 

Díky malému formátu táboru pro 6 dětí se vedoucí dětem mohou věnovat s maximální individuální 
péčí. Během týdne si tak děti pod vedením bývalého člena zásahové jednotky či lovce nebo kováře 
osvojí dovednosti v lovectví a myslivosti, sebeobranně, buschcraftu, přesné střelbě, jezdectví či 
první pomoci. Naučí se ovládat kánoi, Ugrilují si svůj vlastní steak a pstruha, sestaví svou nouzovou 
brašnu, vykovou nůž. Šest dětí se tak po týdnu stane týmem 6 malých Rangerů. Tábor je vhodný 
pro děti od 7 do 14 let. 
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Rámcový program táboru: 
 

Děti si po příjezdu rozdělíme do 3 dvojic, ve kterých budou spolu bydlet. Děti se po prvotní 
administrativě (přejímka zdravotníkem, ubytování) seznámí s prostory areálu a obdrží knížku – deník 
malého rangera, do kterého budou sbírat pečetě za absolvování základních Rangerských dovedností. 
Vedle klasických činností jako je snídaně a ranní rozcvička, která bude po celý týden vedena v duchu 
základů sebeobrany bude mít každý den turnusu specifické téma: 
 
 
Lovecký den – dovednost získání potravy: Pod vedením zkušených myslivců nakouknou mladí rangeři 
do tajů lovectví. Děti čeká nauka o běžné zvěři našich lesů a hájů. Děti si prakticky osvojí dovednost 
stopování, tichého pohybu, odlévání stop, odhad věku zvěře, ráno se vydáme na pozorování srnčí 
zvěře. Pakliže to bude technicky možné tak si odpoledne  prakticky ukážeme stahování a porcování 
srnce (dříve uloveného členy místního MS) a později v týdnu preparaci trofeje. Večer si děti samy 
připraví a ugrilují vlastní steak a bude u večerního ohně pasován tesákem na lovce. Do deníku obdrží 
dovednost lovce. 
 
Kovářský den – výroba loveckých nástrojů: Každý ranger si během turnusu navrhne a vytvoří 
opravdový nůž (nebude mít hrot ani nebude finálně naostřen). Tvorba proběhne v naší kovárně a mladí 
rangeři si tak vyzkouší pracnost černého řemesla. Bezpečnostní brýle a rukavice jsou zajištěny. Pro tuto 
činnost prosím vybavte děti oděvem, který se nesnadno propálí a u kterého snesete zašpinění od sazí. 
Nevhodné jsou umělé materiály. Do deníku obdrží adept pečeť cechu kovářského a na počest svého 
výrobku si s ním sní večeři.  Nůž je majetkem každého rangera a je již v ceně táboru. 
 
Den malého odstřelovače: Ranger si osvojí základy maskování, neviditelného pohybu a přesné střelby. 
Pomocí textilní sítě a aktuální vegetace si rangeři sestrojí maskovací oblek, ve kterém se účastní 
soutěže v neviditelnosti a následné přesné střelby ze vzduchové pušky s optikou na tematické cíle. 
Ukázka reálných vojenských a loveckých zbraní. Po absolvování dne si večer u táboráku rangeři zapíší 
dovednost odstřelovače. 
 
Vodácký den: Každý ranger musí umět překovat horskou bystřinu či rozbouřenou řeku. V nejteplejší 
den se rangeři procvičí v umění ovládat indiánskou kánoi. Okolo ranče se vine řeka Jizera a díky malému 
jezu máme i v teplejších měsících záruku alespoň nějaké splavné plochy. Děti si tak vyzkouší vedení 
lodě, zasoutěží si mezi sebou o poklad stříbrného jezera. Večer dostanou do deníčku dovednost 
vodáka. 
 
Den přežití: Mezi základní dovednosti rangera patří umění přežití v přírodě. Adepti si tak vyzkouší, jak 
pomocí různých způsobů získat pitnou vodu, jak různými způsoby rozdělat oheň, jak se orientovat 
v přírodě, jak si zajistit teplo a jak postavit nouzový přístřešek. Po absolvovaní dne získává ranger do 
deníčku dovednost umění přežít. 
 
Den rangerského kuchtění: Každý ranger si musí umět připravit stravu. Rangeři si tak během pobytu 
připraví a upečou vlastní žito-špaldový chléb, na místních sádkách si uloví, připraví a ugriluje pstruha. 
Každé ráno si rangeři sami připraví snídani a poté sklidí a umyjí nádobí. 
 
 

Mimo to si děti osvojí dovednosti v: 
 

První pomoci: Pod vedením naší zdravotnice se rangeři naučí základům první pomoci a sestaví si vlastní 
lékárničku první pomoci, se kterou by měli umět vyřešit základní ošetření jako je desinfekce ran, stavění 



krvácení atd. Lékárnička se stává majetkem rangera a spolu s ní získává do deníčku dovednost 
záchranáře. 
 
Sebeobraně: Každý den budou adepti začínat rozcvičkou a základními prvky sebeobrany pod vedením 
instruktora Musado. Na konci turnusu obdrží mladý ranger do deníčku medaili bojovníka. 
 

Co by měl mít každý Ranger s sebou: 
 

Označený kufr nebo taška, batoh, spací pytel + malý polštářek, termoska napití, baterka, přezůvky, 
gumáky, pláštěnka, pevná obuv, sportovní obuv, letní vzdušná obuv, obyčejné a vlněné ponožky, trička, 
košile, mikiny, tepláková souprava, kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr, větrovka, tílka, spodní 
prádlo v dostatečném množství, plavky, pokrývka hlavy proti slunci, sluneční brýle, šátek, kapesníky… 
Pracovní oblečení do kovárny. Vzhledem k zaměření táboru je ideální je ladit veškeré oblečení do 
přírodních barev (khaki, zelená, béžová, případně maskované vzory) vyložené nevhodné jsou křiklavé 
pastelové tóny. Dále přibalte Knihu, zpěvníky klidně hudební nástroj, karty, tužka a blok či 
společenskou hru. Kapesné dle uvážení. Celý pobyt včetně stravy, vstupného na výletech a produktů 
z táborových činností jsou již zahrnuty v ceně tábora. Dítě tak využije kapesné ke maximálně ke koupi 
zmrzliny či drobností v rančovní hospůdce nebo suvenýru z výletů. Nebalte dětem žádné nepotřebné 
cennosti či herní elektroniku. Nebude na to čas ani prostor a za takové předměty neručíme! 
Na táboře je zákaz mobilních telefonů! 
Vyhrazujeme si právo telefon po dobu trvání dítěti zabavit. Po celou dobu není problém se s dítětem 
spojit skrze táborové instruktory, nicméně mobilní telefony kazí atmosféru i morálku tábora. Děkujeme 
za respektování! 

 
Přibalte prosím kopii průkazu pojištěnce 

 
Hygienické vybavení: 

 
Zubní pasta a kartáček, opalovací krém s UV filtrem, krém na obličej, ručník (toaletní papír je v ceně). 

 
Organizační pokyny: 

 
Turnusy pro rok 2021 

 
Turnus 1: 10 – 17.7.2021 
Turnus 2: 7 – 14.8.2021 

 
Příjezd / odjezd: 

 
Check – in: Nástup je vždy v sobotu mezi 14-15.00 hod. Děti začínají se stravou svačinou 
Check – out: Vyzvedávání dětí po snídaní mezi 9:00 do 10:00 

Cena táboru: 
 

Cena účastníka je 8.500 CZK včetně DPH 15% 
Cena obsahuje ubytování, stravu, účast na aktivitách, polotovary výrobků, deník a odměny, vstupné a 
dopravu na výlety. Dítě nepotřebuje po dobu konání akce žádné vlastní finance. Doporučujeme ale 
dětem dát táborové kapesné na nákup drobných sladkostí či suvenýrů 
 
Na pobyt bude vystavena zálohová faktura. Účast na táboře bude definitivně potvrzena po jejím 
uhrazení. Dojde – li k odhlášení dítěte do 30 dnů před nástupem, je navrácena částka v plné výši. Při 
stornu 29 až 7 dní před nástupem vracíme 50% částky (najdeme-li náhradu vracíme celý poplatek). Při 
zrušení účasti 7 a méně dní před nástupem propadá poplatek ve 100 % výši pořadateli. 


