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Novinky 

Jednotlivé oddíly začaly s aktivitami 
 

 

Každý oddíl se pod vedením svého vedoucího a praktikanta začal věnovat sportovním a 

společenským hrám převážně pro seznámení kolektivu, vytvoření správné party a upevnění 

kamarádské atmosféry. 
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Oddíly 

1 oddíl – ti nejmenší … 
 

Dopoledne šel 1. oddíl poznávat okolí. Udělali jsme si procházku do tábora k 

Peksákům a pak velký okruh přes Zblovice a hřiště zpět do tábora. Cestou jsme hráli hry, 

např.: minové pole a další. Ve Zblovicích jsme si udělali společnou oddílovou fotku 

samospouští. Na hřišti se děti vyřádili a následovala cesta zpět do tábora a na oběd. 

Odpoledne jsme šly s dětmi na lodičky. Původně jsme chtěli jet celý oddíl na jedné pramici, 

ale posléze jsme zjistili, že se tam nevejdeme. Ponor byl příliš veliký. Rozdělili jsme se do 2 

kánoí a jedné pramice a pak na to šli. Dopluli jsme pod hrad Bítov, prošli se na starý Bítovský 

hřbitov a na plážičce pod Bítovem si udělali instruktáž, jak mají děti pádlovat. Děti byly 

skvělé, vše rychle pochopily. Cesta zpět byla díky tomu rychlá a svižná. Před večeří jsme se 

ještě stihli všichni vysprchovat a těšili se na večeři. Byly zblovické špagety. Po večeři byla 

seznamovací diskotéka. Děti si ji maximálně užily a tančily skoro úplně všechny. Největší 

úspěch měla píseň "Žijeme len raz", která zněla nakonec. 

Ve 21:30, jako tradičně, jsme odpískali večerku a já dětem ukázala strašidýlko, které 

je bude každý večer uspávat, pokud budou hodné a do 21:30 stihnou být v posteli. Den se 

povedl, bylo nádherné počasí a všichni jsme si to užili :-) 
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2 oddíl – malé holčičky 
 

Po úspěšném nastěhování a seznámení se během prvního dne jsme se probudily do 

slunečného rána. Po výborné snídani a úklidu v chatkách jsme zapluly až po uši do mechu a 

kapradí. Holky vymyslely spoustu nových nápadů, jak zkrášlit malé lesní příbytky. Zahrály 

jsme si hry v lese a užily si spousty zábavy. Odpoledne jsme vyrazily na výlet s překvapivým 

závěrem na skalce uprostřed kopců a lesů, kde jsme ještě nikdo z nás ještě nebyl. Dovedl nás 

tam pátý oddíl v čele s vedoucím Milanem, který s námi výlet do okolí absolvoval. Na večerní 

diskotéce se všechny dámy pořádně vyřádily a jen unaveně zalehly do postelí, připraveny na 

další den. 
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3 oddíl – větší holky 
 

Dnes jsme si dopoledne doslova zablbly na lodičkách. Zkoušely jsme si přímo na vodě 

vyměňovat posty, háček-zadák a přelézat z lodi na loď. Odpoledne jsme se "popraly" se 

sekerou, pilou a sirkami. Na šestý pokus se všem podařilo rozdělat si svůj ohýnek. 
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4 oddíl – velké holky 
 

Náš oddíl se hrdinně zhostil první služby, precizně uklidil tábor a zvládnul v rekordním 

čase všechny povinnosti služby. Po zbytek dne jsme si užívali slunečného počasí a pořádně 

jsme se vyřádili u hraní ringa, teambuildingovách hrách a softballu. Celý den jsme završili 

zaslouženou koupelí v teplé vodě, abychom reprezentovali na první táborové diskotéce. 
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5 oddíl –  malí kluci 
 

Dnešek jsme začali netradičními hrami v táboře. Převážně to byly sportovní hry jako 

baseball, kroket, pohybové hry, přehazovaná a hry z naší vlastní zásoby. Odpoledne jsme to 

trochu změnili a konečně vyrazili na výlet nevýlet. Došli jsme na vyhlídku, zahráli pár her a 

vydali se zpět do tábora. Poté už následovala služba, která byla opravdu báječná. Tento den se 

s kluky vyvedl. 
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6 oddíl – větší kluci 
 

Dnešní den jsme začali střelbou ze vzduchovky, kterou považuji za úspěšnou z důvodu 

žádného nevystřeleného oka. Také jsme si zkoušeli střelbu z luku. Až na pár škrábanců a 

"bebíček" to také dopadlo v pořádku. Po obědě jsme se vydali do lesa, kde jsme hráli na 

schovávanou. Prolézali jsme pavučinou. Polovinu z nás sice museli vystříhat z pavučiny, ale 

jinak pecka. Po sváče jsme si ještě užili lehce násilnou hru "boj a poklad" a baseball. A po 

večeři na vytažení parádních oblečků a hurá trsat na dízu. 
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7 oddíl – nejstarší kluci 
 

První plnohodnotný den na táboře jsme odstartovali soutěžním dopolednem, ve kterém 

jsme náš oddíl rozdělili na dvě družstva a postupně jsme odehráli několik tradičních her, jako 

např.: fotbal, baseball, ringo, vybíjená, krádež vlajek a podobně. Toto celodopolední hraní 

jsme za stavu 6:6 pro nedostatek času odložili a brzké budoucnosti rozhodne poslední match, 

pravděpodobně badminton. Odpoledne jsme uskutečnili krátký výlet po okolí, který jsme 

zpestřili seznamovacími hrami. Mimo to jsme stihli uskutečnit několik dobrých skutků a tak 

jsme vykouzlili nejeden úsměv na tváři v táboře. Mezi hlavní patří odnesení "špuntovky" k 

Želetavce a opravení stožáru a vyvěšení naší táborové vlajky. Dnešní den zakončila první 

seznamovací diskotéka, na které jsme si utancovali až do postele a už se těšíme na další prima 

den ve Zblovickém údolí :-) 

Rozdělení dětí do oddílů 

Oddíl č.1 Káťa Kolářová + Štěpánka Svobodová 

Glattová Markéta 

Dugová Eva 

Carbová Adéla 

Bruchtilová Pavla 

Brožková Tereza 

Klimešová Gabriela 

Glatt Matouš 

Škarka  Oliver 

Adámek Viktor 

  Oddíl č.2 Marťa Kodytková + Verča Novotná 

Teplá Eliška 

Junková Šárka 

Hortlíková  Veronika 

Pohanková Zuzka 



Krejsová Lucie 

Kadrmanová Lucie 

Šaldová Zuzana 

Endyšová Tereza 

Rohlenová Vendula 

Dugová Alena 

Hüblová Sofie 

Jeništová Kristýna 

  Oddíl č.3 Káťa Motáková + Nikol Vaňková 

Brožková Lucie 

Hrdinová Tereza 

Čáslavková Anna 

Teplá Alžběta 

Hortlíková  Klára 

Kovaříková Šárka 

Žďárská Lucie 

Kroulíková Žaneta 

Štěpánová Jolana 

Štěpánová Iva 

Nováková Markéta 

Briolová Anna 

  Oddíl č.4 Denča Faltusová + Bětka Lukesová 

Vinklerová Viktorie 

Ohlídalová Karolína 

Šigutová Johana 

Militká Milada 

Skalická Iva 

Serbousková Karolína 

Mihulková Viktorie 

Kučerová Natálie 

Hájková Michaela 

Gregarová Lenka 

Černohousová Anna 

Langrová Lucie 

Dufková Kristýna 

Entová Klára 

  Oddíl č.5 Milan Faltus + Lucka Carbová 

Jurášek Michal 

Ent Lukáš 

Pirkl Alexandr 

Sýkora Václav 

Jurášek Radim 

Jurco  Tomáš 

Pávek Colin 



Hortlík Marek 

Kovařík  Ondřej 

Langr  Tomáš 

Pávek Ondřej 

  Oddíl č.6 Jarda Rozsler + Vojta Moták 

Adamec Jan 

Bryscejn Ondřej 

Sekanina Štěpán 

Kaplan Vladimír 

Škarka  Ondra 

Glatt Jan 

Škarka  Šimon 

Moravec  Vojtěch 

Dvořák Filip 

Novotný Vojtěch 

Hrabovský Jan 

Ohlídal Prokop 

  Oddíl č.7 David Kolář + Dan Procházka 

Keprta Adam 

Vojtíšek Jiří 

Bříza Jakub 

Kaplan Antonín 

Adamec Jakub 

Hortlík Tomáš 

Valenta  Tomáš 

Brožek Petr 

Hanzl Daniel 

Moravec  Jakub 

 


