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Sobotní program 

Výletní nálada 
 

Sobotu jsme po snídani zahájili oddílovými programy. Shodou okolností se spousta našich 

vedoucích rozhodla se vydat se svými ratolestmi na hrad Bítov, respektive k nedalekému 

Rumburakovi. Tak se z oddílových programů udělal hromadný výlet čtyř či pěti oddílů po 

krásném okolí našeho tábora. Cestou se hráli nejrůznější hry, udělaly se oddílové fotky a 

nakoupili marcipány ve stánku před bítovským hradem. "Trojka" jakožto služební oddíl 

zůstala v táboře a nejmenší, smíšený oddíl si vyjel na lodičkách a všichni si tentokrát 

vyzkoušeli i jízdu na kánoi. 

Odpolední program našich malých táborníků byl rozdělen do tří odvětví - horolezení, 

ABC a netradiční hry a orientační běh. Zakončili jsme tím tak naše půldny, kdy měly spojený 

program oddíly 2+7, 5+4 a 3+6, přičemž naši nejmenší z oddílu č. 1 se vždycky k někomu 

přidali. Vzhledem k horkému počasí se i všichni stihli patřičně vyřádit v bazénu. Na 

orienťáku překvapila největší děvčata s malými kluky a s prcky z prvního oddílu, kteří zabrali 

a s velkou vervou odběhli celou trasu. Na skalce poblíž tábora si naše nejmenší holčičky s 

velkými kluky vyzkoušeli horolezení. Děvčatům patří pochvala za odvahu, všechna vylezla 

nahoru. Kluky jsme pak po lezení našli v řece, kde s velkým zápale, vybudovali systém hrází. 

Prostřední oddíly trošku odpočívaly - na "ábécéčku" je čekalo učení uzlů a morseovky a v 

mezičasech hraní her v táboře. 

Večer pak na nás čekala přednáška našeho hosta Jirky Beneše o cestování po Argentině, 

ve zbytku potom osobní volno. 
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Nedělní program 

1 oddíl 
 

Naši nejmenší dopoledne začali přípravou na  Peksáky. Jednalo se především o kriket 

(jako náhrada minigolfu, který nejmenší čeká), táborové lyžování a přehazovaná. Všem to 

náramně šlo a sestavili jsme tým, který nás bude reprezentovat na hrách s Peksáky. 

Odpoledne jsme se věnovali především vodním a míčovým hrám. Počasí nám přeje a voda 

v bazénu je pro děti obrovské lákadlo. 
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2 oddíl 
 

Odpoledne se holky z našeho oddílu podobně jako 1. oddíl rozhodly 

trénovat na Peksáky. Jednalo se převážně o stejné hry jako u 1. oddílu. Holky stihly před 

obědem využít náš bazén. 

Odpoledne jsme si zahrály ABC. Jedná se především o vázaní uzlů a trénování 

morseovky.  
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3 oddíl 
 

Holky 3. oddílu vyrazily na expedici na sluneční skálu. Vybaveny batohy s pitím a 

svačinou se vydaly k určenému cíli. Cestou si užily spoustu legrace a krátily si cestu zpěvem. 

Odpoledne se opět vydaly a to mimo tábor na hrad Bítov. 
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4 oddíl 
 

Naše největší holky na tento den vyfasovaly službu. Trávily jsme tady celý den v táboře a 

plnily si svoje povinnosti. 
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5 oddíl 
 

Kluci dopoledne strávili tréninkem na Peksáky. Vzali to hodně vážně a trénovali jak o 

život. Střídali se spolu s prvním a druhým oddílem. Při průběžné doplňování tekutin a kalorií 

to také vypadalo jak na závodech.  
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6 oddíl 
 

Kluci se dopoledne věnovali hlavně pohybovým hrám. Po obědě a polední pauze to byly 

netradiční hry a trénink navigace v terénu, práce s mapou a buzolou. 
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7 oddíl 
 

Převážnou část dopoledního nedělního programu jsme věnovali 

tréninku na fotbalové utkání s Peksáky. Šlo nám to skvěle, branky padaly jak na běžícím pásu. 

Už aby přišel den D a očekávaný velký zápas. Před obědem jsme stihli ještě několik dalších 

míčových her a protože bylo vedro, mnoho času jsme pobyli ve vodě. Odpoledne jsme se 

věnovali netradičním hrám v táboře.  
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Výměna funkcí 
 

V neděli vydáním posledního oběda proběhla výměna funkcí vedoucích. Celé vedení se 

večer předtím náhodně proházelo. Odpolední programy tedy vedli vedoucí nebo praktikanti či 

jiný personál. Hlavní vedoucí Vlaďka se například stala kuchařkou, a HV byla Denča 

Faltusová. Třem kuchařkám se podařilo si vylosovat stejnou funkci, díky čemuž byla kvalita 

večerní stravy zachována. Jen řidič měl trochu problém, protože nevlastní řidičské oprávnění. 

Naštěstí jsme mimo tábor nic nepotřebovali, tak se mohl věnovat údržbě a naše zásobovací 

auto kompletně vyčistil. 
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