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Novinky 

Přijeli za námi z Ráááádia Impuls 
 

Dnes za námi přijeli kluci z ráááádia Impuls. Kluci si obešli jednotlivé oddíly, kde jim děti 

řekli a ukázali, co na táboře dělají. Společně jsme jim předvedli náš táborový tanec.  Přivezli 

nám také spoustu dárků, které se na konci rozdělily mezi jednotlivé děti. Dostalo se na 

všechny děti. 

Záznamy rozhovorů a program z tábora bude odvysílán ve čtvrtek. Jednotlivé vstupy by 

měly být v následujících časech: 6:40, 7:40, 8:40, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 a v 17:30. 
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Oddíly 

1 oddíl 
 

Pondělní dopoledne táborníci 1. oddílu měli na programu stopovanou. Vydali se hledat 

poklad, který byl ukryt v okolí. Cestou za pokladem museli plnit rozmanité úkoly jako např.: 

chůze přes klády, hra na slepou bábu atd. 

Odpoledne se děti věnovali činnostem v táboře. Jednalo se hlavně o trénování střelby ze 

vzduchovky a luku a tréninku na Peksáky. Všechny činnosti šly dětem na výbornou a celý den 

si moc užily. 
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2 oddíl 
 

2. oddíl se dopoledne vydal na lodě. Vyrazili jsme z místa, kde parkují naše lodě směrem 

na Krávu. Odpoledne jsme se věnovali tréninku na Peksáky, zejména ve vybíjené a 

dovednostních hrách. Stihli jsme také brodění v Želetavce a skládání kamínků do různých 

tvarů. 



3 oddíl 
 

Holky ze 3. oddílu  se dopoledne vydaly do lesa, kde se věnovaly 

různým hrám. Hrami jsme měly vyplněný celý den, protože horké odpoledne jsme trávily 

hrami v řece.  Některé aktivity jsme spojily s 2. oddílem. Všechno nám to moc šlo. 

Samozřejmě jsme stihly několikrát se vykoupat v našem bazénu. 
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4 oddíl 
 

Hry v mechu a kapradí, pokračování, to byla hlavní dopolední aktivita nejstarších holek. 

Odpoledne to byl trénink na Peksáky, spolu se 7. oddílem se kterým budeme tvořit společné 

družstvo. 
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5 oddíl 
 

5. oddíl měl dnes na dopoledne připravené táborové překvapení. Za překvapením se 

skrýval výlet na lodích po přehradě. Na výlet jsme vyrazili společně s 2. oddílem. 
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6 oddíl 
 

Náš oddíl měl na dnešní den povinnosti v táboře v podobě služby. Jak dopolední tak 

odpolední činnosti zvládli kluci na výbornou, občas jsme se je ale museli popohnat. Na hřišti 

jsou trochu aktivnější … 
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7 oddíl 
 

Nejstarší kluci se dnes dopoledne vydali do Želetavky, kterou jsme brodili. Odpoledne  

jsme trávili hodně času na hřišti a věnovali se softballu a tréninku na Peksáky. Zápas se už 

blíží. Bazén v tak teplém dni jsme dali několikrát a docela si kluci zablbli. 
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Diskotéka „U Máců“ a 
hudební festival 

 

Večerní program byl ve znamení hudby a tance. V místní hospodě „U Máců“ se konala 

diskotéka, na kterou zavítaly i popové hvězdy nejen od nás ale i ze světa. Největší úspěch asi 

měl Nightwork a PSY. Nějaké vystoupení dala i děvčata ze 3. oddílu. Nálada byla výborná a 

po skončení následovala stezka odvahy do tábora. Ta se dětem moc líbila a značná část si 

pomáhala cestou zpěvem a vyprávěním. 
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