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Novinky 

Drama po večerce 
 

 

Po večerce, když jsme byli v pyžamech, nás překvapil zvuk podobný pádu letadla. Nikdo 

jsme nevěděli co se děje, ale všichni jsme tomu chtěli přijít na kloub. 

Vydali jsme se na skalku, kde byl hustý dým, hořel oheň a blikala světla. Společně jsme 

se dohodli, že vše prozkoumáme až druhý den za denního světla. 

Při návratu do tábora jsme slyšeli mohutný výbuch. Usínali jsme s pocitem nedočkavosti 

… 
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Oddíly 

1 oddíl – ti nejmenší … 
 

Dnešní den jsme začali rozcvičkou, která protáhla naše tělíčka a mohli jsme se vrhnout 

do dopoledního programu (stavění lesních domečků a oddílového teepee). Po výborném 

obědě jsme si trochu odpočinuli a odpoledne si zahráli několik her (zapamatováka, softball, 

stolní tenis a badminton). Večer si děti vyzkoušely jaký je život na invalidním vozíku a 

zbytek dne strávili osobním volnem. A hurá do dalšího dne! 
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2 oddíl – malé holčičky 
 

Pondělní dopoledne jsme strávily jakožto správné desetibojařky. Náš táborový desetiboj 

jsme před obědem vyměnily za naší milovanou přehazovanou. Po poledním klidu jsme se 

odebraly na stanoviště v táboře a jeho blízkém okolí. Např.: horolezení, ping-pong, baseball, 

badminton a střelba ze vzduchovky. Také jsme si dnes všechny vyzkoušely život 



handicapovaných. Každá z nás se svezla na vozíčku a nebylo to vůbec jednoduché. Den jsme 

si užily a těšíme se na zítra!  
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3 oddíl – větší holky 
 

Dnes jsme se pod vedením 4. Oddílu vydaly po stopách Edwarda ze Svítání. Vymyslely 

jsme pro něho a je dopoledne doslova zablbly na lodičkách. Zkoušely jsme si přímo na vodě 

vyměňovat posty, háček Bellu krásné písničky a splnily spoustu záludných úkolů. 

Odpoledne jsme si mohly přiblížit život handicapovaných pod vedením dávného táborníka 

Vládi Šmahela. 
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4 oddíl – velké holky 
 

Pondělní den jsme zahájily cestou po stopách Edwarda ze Svítání. Na cestě nás čekalo 

plno překvapení a strastiplných úkolů. Nejprve jsme se schovávaly před vlky potom jsme 

pomohly Edwardovi zachránit Bellu pomocí písně a završily jsme naši cestu u Vápenky, kde 

jsme od Edwarda obdržely překvapení ve formě sušenek. 

Odpoledne jsme absolvovaly kolečko po stanovištích, kde jsme střílely ze vzduchovky, 

lezly po skalách nebo hrály stolní tenis. V druhé polovině odpoledne jsme se seznámily 

s útrapami, které jsou každodenním chlebem handicapovaných lidí. Celé odpoledne jsme 

s nadšením absolvovaly a těšíme se na další dobrodružství. 
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5 oddíl –  malí kluci 
 

5. oddíl dnes pokračoval ve výborné službě. Máme vše i zdokumentované. Naše děti se 

pořádně činily. U oběda jsme se sice trošku zdrželi, ale to se stane vždy aspoň jednou. 

Odpoledne už měli všichni stejný program a ta hlavní byla zkouška jízdy na vozíčkách pro 

handicapované. Děti se střídaly po jednotlivých oddílech na různých sportovních stanovištích. 

Večer jsme bravurně předali službu. 
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6 oddíl – větší kluci 
 



Dopolko začlo dramatickým a nervydrásajícím turnajem v pinci, který 

vyhrál Vojta Moravec. Ten nakonec vysmrkl i našeho prákoše 2:1 na 

sety. Odpolko bylo plné her, horolezectví a hlavně jsme si vyzkoušeli jak 

se jezdí na invalidním vozíku. To byl mazec. Týýýý vado, teď tu snad 

spadlo letadlo. To byla rána až se oklepaly chatky. Jdeme tam! 
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7 oddíl – nejstarší kluci 
 

Pondělní den jsme odstartovali první ranní rozcvičkou. Po lehkém protažení těl a výborné 

snídani jsme dopoledne věnovali střelbě ze vzduchovky na terč. Terčem byla původně 

prasata, ale jelikož prasata nejsou úplně ve formě, tak se terčem stala okolní flóra. Tento 

program jsme doplnili házením létajících talířů a fotbalem. Po vydatném obědě a poledním 

klidu, který stále moc nedodržujeme, jsme se zúčastnili zážitkového semináře, který nám 

přiblížil život lidí s handicapem a ve volných chvílích jsme lezli a slaňovali nedaleké skály a 

hráli míčové hry. Ještě před večeří nám přijeli poslední dva členové naší bandy a konečně 

jsme kompletní. Večerní program bylo osobní volno, které jsme vyplnili vším, co máme rádi. 

Hlavně sportem. Po večerce byl náš denní program narušen nestandardní událostí, která se 

snad co nejdříve vyřeší. Zatím to vypadá na pád letadla ... 


