VÁCKÝ LETNÍ TÁBOR 2012

Ve dnech 4. – 17.8.2012 prob hl tradi ní S vácký tábor v Roželov u Rožmitálu pod
emšínem. Tábora se zú astnilo 103 d tí a 18 vedoucích.
Všichni ú astníci byli rozd leni do osmi oddíl . Tyto oddíly se pak dále d lily do dvou skupin,
na mladší a starší kategorii. Novinkou na S váckém tábo e byl 5. oddíl, který byl tvo en 15-ti
malými judisty z JC LITOKAN Litom ice. Ti m li program celého tábora uzp sobený tak, aby jim
umož oval každodenní dvou až t ífázový trénink.
Pro všechny d ti za ínal den rozcvi kou, po které následovala snídan . Dopolední program byl
tšinou tvo en tzv. etapovou hrou, letos na téma Starých pov stí eských. Pro zvýšení motivace
tí za ínala tém každá hra krátkým divadlem, jehož cílem také bylo seznámit d ti s n kterou
z pov stí. Na každou pov st byla p ipravena hra, kterou jsme v tšinou na tábo e ješt nehráli –
keltská utaná, lajntuchball, strikemball, dív í válka atd.
Po ob
pak všichni dodržovali polední klid. B hem n ho probíhalo zpívání s kytarou, nácviky
slovanských tanc nebo byl otev en táborový bazar, kde si d ti mohly za táborové peníze „S váky“
koupit n co sladkého, n který z rukod lných výrobk i r zné drobnosti od sponzor tábora.
Po poledním klidu následovalo koupání v bazénu nebo innost jednotlivých oddíl dle
programu p ipraveného oddílovými vedoucími. D ti si tak zahrály spousty her nejen v lese, ale i na
išti nebo na louce. Také si vyzkoušely n které ru ní práce, jako nap íklad batiku, savování,
barvení textilu, výrobu náušnic, prstýnk z drátu, náramk z provázk , svícínk atd.
Po ve i d ti hrály mí ové hry, v tšinou v tábo e. Zájemci si mohli také vyzkoušet judo na
vlastní k ži. Probíhalo i vyhlašování vít
jednotlivých etap, kdy vždy první t i družiny dostávaly
diplom.
Ob kategorie n kolikrát zpívaly a opékaly bu ty u táboráku nebo se inily na diskotéce.
V pr hu druhého týdne byla pro mladší p ipravena no ní hra a starší si vyzkoušeli stezku odvahy.
V úterý 14.8. pak celý tábor vyrazil na celodenní výlet. Mladší ekal v p li cesty bu tguláš,
starší m li za úkol si vybudovat ohništ a uva it si bu tguláš sami. Tento úkol zvládli všichni
astníci na výbornou.
Ve st edu 15.8. nás pak ve er navštívili hv zdá i. Mladším i starším se pozorování skvrn na
slunci i no ní oblohy velmi líbilo.
Záv re ný ve er se nesl v duchu slavnostního táboráku a sví kového rozlou ení.
S takto nabitým programem nebylo divu, že dva táborové týdny tak rychle utekly. Za to pat í
velký dík všem dosp lák m na tábo e

