
  

Táborový deník:  
Píše se 12. červenec…   

Den, kdy jsme konečně mohli začít náš tábor. Při nástupu do autobusu jsme dětem změřili 

teplotu a zkontrolovali, zda každý má nasazenou roušku. Při příjezdu děti vystupovaly po 

oddílech a následně si před vstupem do tábora vydesinfikovaly ruce.  

Před odpoledním programem, jsme měli celotáborový nástup, kde jsme probrali základní 

táborové pravidla a děti byly v dostatečných rozestupech. Následně oddílový vedoucí ukázali 

dětem prostor tábora, hráli seznamovací hry, vyráběli z keramiky a skládali páry ponožek...  

  

Máme tu další den, 13. července…  

Dnes se některé oddíly rozhodly prozkoumat okolí tábora, jako je například studánka Bezdýnka 

nebo výprava ke kostře neznámého zvířete. Ostatní oddíly pojmuly tento den kreativněji 

výrobou vlastních malovaných batohů, keramických výrobků nebo k nacvičení známých pohádek 

nebo filmů.  

V odpoledním programu se hrály sportovní hry, například přehazovaná, fotbal nebo diskgolf. Ti 

co neměli v plánu hrát sportovní hry, šli stavět lesní domečky až do rozměrů, kde se vlezlo pět 

vedoucích nebo letadlo aby mohli pokračovat v oddílovém programu…  

  

Úterý, 14. července…  

Máme tu další den, kdy naše oddíly se vydaly na prozkoumání okolí, až došly k památníku 

svatého Huberta, patrona myslivců. Další oddíly se odhodlaly, jak uchopit zbraně a bojovat proti 

zlým slamákům a papírákům (lukostřelba a střelba ze vzduchovky na terče), tak udělat si krásnou 

procházku ve „velkém“ potůčku, kde je více bahna než vody. Nejstarší děti si zkusily, jaké to je 

vyrobit a nést někoho v nosítkách. V odpoledním programu byla u vedoucích oblíbena hra, a to 

aby děti donesly, co nejvíce věcí na určité písmenko abecedě, které najdou na táboře nebo také 

věci, které začínají na jednotlivá písmena abecedy…  

  

  



Konečně ten den, 15. července…  

Dopolední i odpolední program byl stále po oddílech, kde si děti zkoušely střílet z luku nebo 

vzduchovky i bahenní procházku. Byli tu však i oddíly, které proti sobě soupeřily v napouštění 

Pet láhve vodou pomocí stříkaček nebo také si zahráli lesní vlajkovanou. Jeden z oddílů si vyrobil 

větší prak, který v odpoledním bloku řádně vyzkoušeli.  

A proč „konečně ten den“? Protože ve večerním programu, se zahájila celotáborové hra s 

tématem: Tulák po hvězdách. Děti se úvodní rozpravě ve formě scénky rozdělily do 8. skupinek a 

v dalších dnech se začne bojovat proti špatným vlastnostem…  

  

Čtvrtek, 16. července…  

Již tento den, nám začla celotáborá hra, kdy proti sobě začlo soupeřit 8 skupinek. Dnes jsme jako 

tábor bojovali proti lenosti, kde vedoucí měli úvodní scénku a každá skupinka, měla za úkol 

vymyslet také scénku na tema lenost. První hrou bylo zabíraní stromů, kde se skupinky snažily 

zabrat co nejvíce stromů pro sebe. Další hrou byl závod vrávor, dopoledne si je postavili a 

odpoledne se uskutečnil samotný závod...  

  

Pátek, 17. července…  

V dopoledním programu byly oddílové hry, kde například děti závodily v dostihách, nebo se 

razítkovaly stromy,.. Dnes se hrály i celotáborové hry, kdy skupinky museli spolupracovat, 

například v odpolední hře se hrála hra, nesoucí jméno kříž, kde bylo 10 stanovišť a například 

jedno ze stanovišť bylo za úkol postavit ohniště do 4 min nebo také poskládat sirky do krabičky 

opačnou rukou. Ve večerní hře, bylo připraveno pro skupinky, jedna z nejtěžších her, kde si na 

začátku vylosovaly omezení, ztráta zraku, pravé/levé nohy či pravé/levé ruky.  

  

Dne, 18. července…  

Dnes nám naplánované hry přerušilo počasí, ale poradili jsme si a dnešní hrou byla známá soutěž 

masterchef, skupinky měly omezené množství surovin, ale to co z toho vytvořily, bylo 

neskutečné. Častými jídly byl burger, salát či tousty. Jak v dopolední, tak v odpolední hře nám 

stále pršelo, a pro děti jsme připravili workshop, jako je smaltování, dělání náramků nebo 

malování na obličej. Večer byly oddílové hry, kde se hrálo známe bingo… 

Dne, 19. července… 



Tento den nám přálo počasí a tak jsme mohli hrát další celotáborové hry. Špatná vlastnost toho 

dne byla LEŽ, která je součástí odpolední hry, kde byly otázky na které se mělo odpovědět 

pravda či lež. Večerní blok jsme hráli tzv. Šifry, kde skupinky musely luštit 12 šifer, samozřejmě 

mezi nimi nechyběla známá morzeovka...  

 

Dne, 20. července… 

Dnes ráno svítilo sluníčko, byly oddílové programy, kdy některé oddíly hrály kolektivní sporty 

nebo hry na zručnost či hry na přesnost jako je střelba ze vzduchovky. V odpoledním programu, 

nebylo už tak hezky, a proto měly děti za úkol vyrobit 3D plakát a později byl první ročník 

vernisáže Haluzická hájenka - Templák, která dopadla velmi dobře.. 

 

Dne, 21. července… 

V dopoledním programu skupinky dostaly přísloví, které musely zahrát všichni členové skupinky 

a po přehrání před všemi museli ostatní poznat jaké přísloví dostali. Všem se přísloví povedla. V 

odpoledním programu následovaly dvě hry, v jedné z nich hledaly písmenka s čísly, které si 

musely zapamatovat a zapsat do šifry. Díky této hře se určilo zvýhodnění pro další hru kde bylo 

potřeba naplnit děravou PVC trubku... 

 

Dne, 22. čevence… 

Dnešní téma dne byla odvaha, kdy pro skupinky bylo připraveno několik testů, jako je pád jak po 

předu tak po zadu, chůze po kládě nad potůčkem či po dřevěném žebříku, běhaly po slepu do 

sítě, přenášeli členy nad sebou nebo dělali lidskou pyramidu. V odpoledním bloku byli opět 

oddílové programy a večer byla nová noční hra, kdy děti musely projít až k ohni okolo třech 

majáků bez toho aby byli odhaleni, tato hra se neobešla od plazení až po skakání za houští, ale 

všichni došli bez zranění... 

 

Dne, 23. července… 

Předposlední den celotáborové hry a v dopoledním bloku bylo úkolem udělat svitek s tím co 

jsme celý tábor vytvářeli, hráli a dali jsme šanci dětem, co by chtěly v dalším roce. Svitky se 

povedly a hlavním co chtěli byl milovaný braňák a hra na pašeráky. Obě dvě hry budou splněny 

ještě v tento rok na táboře, kdy po poledním klidu jsme si zahráli pašeráky a večer pomale 



vedoucí ukončovali své oddílové dobrodružství... 

 

  

  

  


