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Program dne 

Letecký den … 
 

Při posledním ranním nástupu bylo všem jasné, že dnešním programem je balení, úklid, rozdávání 
táborové pošty, poslední třídění odpadků, poslední oběd, poslední mytí nádobí ……. 

 

 
 
Děkuju všem dětem, že tábor zvládly, doufám, že si ho všichni opět letos užili. Děkuji veškerému 

personálu, který se o děti staral, děkuji členům sdružení, bez kterých by sluneční louka zela 
prázdnotou a také děkuji všem sponzorům a lidem, kteří pomáhají především na brigádách 
zvelebovat náš tábor. 

         Vlaďka Carbová - hv 
 
Dnešní den jsme zahájili originální rozcvičkou všech vedoucích a praktikantů, kteří se předvedli 

jako pobřežní hlídka a svoje ranní protahování zakončili skokem do bazénu. Nechyběly ani záchranné 
vesty a dobrá nálada. 

Dopolední program byl pro všechny oddíly společný, a to softballový turnaj. Výsledky byly 
započítány do celotáborové hry, protože každý správný agent musí mít také dobrou fyzičku. 



Odpoledne jsme pořádali již několikátý ročník táborové pouti. Děti se vystřídali na deseti 
stanovištích – jablko lov, zasouvárna, tanec s pinpongáči, želvičky, bazénové lovení, hod na 
plechovku, kelímková pyramida, posouvárna, bonbóno lov a hledání ztracených kuliček. U každého 
stanoviště byly děti odměněny malou hračkou či sladkostí. 

Zbývající vedoucí připravovali táborák, svíčky a dbali na pitný režim všech účastníků poutě. 
Večerní program bylo ukončení celotáborové hry, kdy jednotlivé družiny obdržely mapu, kde je 

umístěný vzkaz od pilota letadla. Družiny se rozpůlily, protože na dvou místech byla vždy polovina 
zprávy. Po vyluštění zjistili, že pilot má protilátku na nebezpečnou zelenou hmotu. Každá družina 
měla na sluneční skále injekční stříkačku s protilátkou a k tomu další mapu, kde všude se zelená 
hmota ukrývá. Jakmile všechny družiny dorazily do tábora, společně zničily nebezpečnou zelenou 
hmotu a bylo vyhráno ………. 

 

hv 

Poslední táborák 

Večerní program 
 

Následoval poslední táborák, vyhodnocení celého tábora – nejmladší účastníci, vyhodnocení 
pořádku, pasování nejstarších táborníků na možné praktikanty a vyhodnocení celotáborové hry. 

Před poslední večerkou nám zazpívali děvčata z druhého oddílu písničku z vlastní tvorby na 
melodii Tři čuníci a vše jsme zakončili svíčkovým večerem. Každý obdržel malou svíčičku a po zapálení 
si odešel na místo v táboře, kde mu bylo nejlépe. 

Dobrou noc a už se těšíme domů do své postele……… 

hv 


