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HISTORIE TÁBORA 2012
Téma: Bob a Bobek – králíci z klobouku – mají problém s kloboukem a my jim ho
pomáháme vyřešit.
Co jsme zažili
Klobouk Boba a Bobka se při přeletu Kadovského vzdušného prostoru porouchal,
takže králíci museli nouzově přistát přímo u našeho viklanu. Do toho se ještě objevila
princezna, která moc potřebovala pomoct vysvobodit zakletého prince. Takže měli
králíci plné tlapky práce. Naštěstí jim v tom snažení pomohly děti, které musely získat
kouzelné ingredience, aby vysvobodily prince.
A šlo to jako po drátkách - selka nám dala za uklizení statku kouzelné byliny, hejkal za
vyčištění lesa od přemnožených brouků jednoho kouzelného a víla za kouzelný
taneček kapku rosy. Zbytek už zvládli králici sami - a princ byl volný. Poslední večer
dokonce přišli s princeznou na diskotéku.
Koho jsme potkali
Bob (Bahno), Bobek (Kako), Hejkal (Márty), Selka (Bára), Víla (Majdis)
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Program / hry (nechronologicky)
Hra na barvy družinek
Kousáci
Magie
Kimovka se zvířátky
Modelování králíků
Šiškoviny
Sbírání klíčů a indicií
Tramvaj
Stavění domečků pro skřítky
Tichá pošta
Pouť
Porta
Družinkové pokřiky
Diskotéka
Táborák
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Rozlišení družinek
papírová zmenšenina klobouku se stuhou v barvě družinky
Bodování družinek
nástěnka se jmény členů družinek a nástěnka s výsledky her
Závěrečný dárek
trička s natištěným kloboukem
Pamětní list
barevný list s motivem králíků Boba a Bobka

účastníci tábora
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Družinky:
Borůvky
Opraváři klobouků
Slunečníky
Červánci
Na prvním místě se v bodování družinek umístily Borůvky.
Účastníci tábora
Baťkovi
Dufkovi
Elšíkovi
Fajkošovic
Haasovi
Holohlavských
Kratochvílovi
Kutzendorferovi
Laštovkovi
Lukešovi
Kopeckých
Maroušovi
Mitických
Morávkovi
Nehasilovi
Ostrýtovi
Radotínských
Sapíkovi
Sedlických
sestra Míly
Svobodovy I.
Svobodovi II.
Šimonovi
Vondráčkovi

Míla
Iva, Martin
Andrea
Petra
Robert
Lucie, Tom
Káča, Aleš
Alice, Michal
Klára, Petr
Lenka, Štěpán
Iva
Bahno, Bahnička
Jiří
Šárka
Téra
Petra, Jiří
Iška, Jakub
Sapon
Naty
Jiřina
Erika, Bára Hálová
Zdenda, Verča, Olí
Libor
Jana, Radek

Eliška
Terezka
Matyáš, Tadeáš
Anička, Lucinka
Stela
Adámek, Daniel
Adélka Anička
Anna, Eliška
Kuba, Matěj
Eliška, Vojta
Vincent, Bertík
Mates, Anička
Kačka
Benýsek, Tobísek
Mařík, Matylda, Hu
Magdička, Johanka
Jůlinka, Jindříšek
Adam
Matýsek
Vilda
Mariánka, Tonička
Máťa, Maruška
Jenda, Anežka
Jakub, Víťa

vedoucí
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Vedoucí
HV
OV

Jakub Jakopes Esterka
David Bahno Marouš
Majda Bartošová
Bára Bartošová

Ř
K

Pepa Machač
Iva Bába Svobodová
Mirka Koušová
Míla Baťková

Návštěvy
Jituna, Dědek, Máťa, Kako, Manu, Přéma, Téra, tatínkové

táborové střípky
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Táborové střípky
■ Bylo nás cca 70 účastníků a 4 vedoucí. Bylo to tak akorát, jen vedoucích by mohlo
být o něco víc. Naštěstí pomohli zkušení rodiče a návštěvy.
■ Počasí vyšlo nejlépe, jak mohlo! Ani jednou nepršelo a ani nebyl pařák na koupání.
Takže hry-výplňovky a zpívání v Alhambře odpadlo – děti byly naprosto spokojené
venku.
■ Kromě již tradičního pískoviště a třech houpaček se letos rozšířila nabídka atrakcí o
zdánlivě nezajímavou hromadu dřevěných odřezků (kostiček) od Máti z První
obalové. Děti a hlavně jejich maminky celé čtyři dny stále dokola stloukaly letadýlka,
autíčka, domečky, meče, stavěly hrady, ale především si skoro všichni vyrobili
dřevěné stoličky a stolečky, u kterých pak jedli uprostřed louky. Někteří si je i
pomalovali a bylo to prostě fajn.
■ Vosy letos téměř nebyly, ani komáry jsme nezaznamenali.
■ Na pouti děti dostaly opět papírové knížečky, do kterých získávaly obrázky za
splněné atrakce. Získané obrázky mohly později směnit v obchodě za hračky, knížky,
sladkosti, bublifuky a jiné drobné dárky.
■ Proběhl táborák. K táboráku přijel zahrát na housle také kamarád Radovan s Ditou
a čtyřtýdenní Teo.
■ Pouštěly se budíčky, a to každý den jiné. Byly to převážně dětské písničky z
večerníčků a tak.
■ Nejmenší dětičky vozily po louce kočárky.
■ Hrál se i jeden volejbal.
■ Vedoucí i rodiče hráli večer v Alhambře hry, zpívalo se a bylo zkrátka veselo.
■ Letos byla opravdu velká pohoda, žádné honičky, žádné hádky, vše proběhlo v
pohodě a s úsměvem. Prostě fajn dovolená.
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