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Novinky 

Návštěva Impulzových potvrzena! 
 

 

V úterý dopoledne laďte ráááádio Impulz. Zavítají k nám 2 redaktoři a už se moooooc 

těšíme. 
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Dorazila k nám partička 
 

 

O večerní program se postarala oblíbená partička ve složení Denča (Igor), Renča (Ondra), 

Dejv (Suchoš) a samozřejmě Dan (Geňa). První paluba se stala na půlhodinku jevištěm a 

sousední hřiště hledištěm. Proběhla celá řada úkolů a soutěží, které zadávali Katka s Montym. 

Partička nám také zapojila do hry naše táborníky, kteří obstáli jak ve skládání vět a příběhu, 

tak v soutěži s vtipem. 
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Oddíly 

1 oddíl 
 

První oddíl nám dnes vyrazil na nejvzdálenější bod od tábora a to na hrad Bítov. Cestou 

na hrad se cesta protáhla o různé soutěže, které byly vítaným zpestřením slunečného dne a 

krásného výletu. 

Odpoledne jsme spolu se 4. a 5. oddílem trávili u netradičních her a ABC. Moc se nám to 

líbilo. Starší nám skvěle pomáhali a byli jsme výtečná parta. 
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2 a 3 oddíl 
 

Dnes dopoledne jsme měly zajímavý program s názvem „Beze zraku“, na kterém jsme 

si zkusily být jak vodič slepého člověka, tak sám slepý člověk. Měly jsme na sobě šátek, a to 

kvůli tomu, abychom měly stejné zrakové podmínky, jako slepí lidé. Nejprve imaginární slepí 

lidé a jejich navigátoři plnili opičí a překážkovou dráhu, potom na jednotlivých stanovištích 

plnili se zavázanýma očima různé hmatové, chuťové a čichové úkoly. Program se nám moc 

líbil. 

Odpoledne se 2. oddíl zúčastnil výcviku na kánoích a trénoval jednotlivé pozice na 

lodi. 3. oddíl si dal odpoledne orienťák. Průměrný čas běhu byl kolem 16 minut, ale některým 

se podařilo zakufrovat. 

  

Bety, Žaneta,Nyny a Markéta 

 

 

4 oddíl 
 

Hurá do Vysočan! Dnes jsme si udělaly dopoledne výlet do blízkých Vysočan. Jedná se o 

vesnici, která se nachází na druhém břehu. Zvládly jsme to v rekordním čase! 

Odpoledne jsme si společně s 1. a 5. oddílem zařádili u hry ABC a podnikli další 

netradiční hry.  
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5 oddíl 
 

Dopoledne jsme si zastříleli z našich vzduchovek a jediné oběti byla naše oblíbená 

prasata. Dále jsme si dali pár her v táboře, převážně na hřišti. Odpoledne to byly netradiční 

hry a ABC, spolu s dalšími oddíly. 
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6 oddíl 
 

Dopoledne jsme si dali Žhářovy dovednosti. Za pomoci jednoduchých postupů, 

chemických látek jsme zkoušeli rozdělat oheň (samozřejmě na táborovém ohništi). Všichni si 

vedli na výbornou a tato zábava sklidila úspěch. 

Odpolko to byl orienťák, který jsme dali spolu se 3. oddílem. Klukům se celkem dařilo, 

mírné odchylky od trasy se stejně některým nevyhnuly. 
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7 oddíl 
 

Náš oddíl trávil ještě dopoledne službou. Práce bylo až nad hlavu. Ale byla u toho legrace, 

však největší kluci, ještě aby nějakou lumpárnu u libovolné činnosti nevymysleli. 

Odpoledne jsme vyrazili na lodě. Pádlovali jsme o stošest, až voda stříkala několik metrů 

kolem. 
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