
PROGRAM  LETNÍHO  TÁBORA 
 

NORMÁLNÍ   7.30   budíček 
REŽIM   8.00   snídaně 
   10.00   svačinka 
   12.00   oběd 
   17.00   svačinka 
   19.00   večeře 
   21.30   večerka 
 

SOBOTA  13.00   příjezd, zabydlení do pokojů a stanů 
   14.00   zahájení, organizační seznámení s náplní, pravidly, seznámení  

s lídry a s rozdělením do pěti soutěžních družstev, losování  
světadílů:   AFRIKA-EVROPA-ASIE-AUSTRÁLIE-AMERIKA 

   14.30   OB - ORIENTAČNÍ VYCHÁZKA NAD KRÁSNÝM, mapa Kamenec 
pokročilí krátká trať OB, začátečníci seznámení s OB - fáborky  

17.30  výtvarné tvoření: VT – KERAMIKA – otisky do hlíny  
   20.00   tradičně štafety lehce sportovní … 
      

NEDĚLE  9.00-12.00  VT – KOŠÍKÁŘI (celo táborová činnost) + VÝTVARNÉ  
PŘEKVAPENÍ 

den Afriky  14.30   OB – AFRICKÁ HRA, mapa Mys Dobré naděje 
      kolaři na kolech, ostatní auty k Dobré náladě a pak k Mrtvýmu  

muži. příjezd na základnu 18.00 
   20.00    „AFRICKÉ RYTMY“ taneční soutěž  ze všech světadílů   
 

PONDĚLÍ  9.00-12.00  VT – KOŠÍKÁŘI  (celo táborová činnost) + VÝTVARNÉ  
PŘEKVAPENÍ - výměna 

den Evropy 14.30   OB – SKANDINÁVSKÉ BAŽINKY, mapa Kamenec 
pokročilí okruhy, pokročilejší bez cest, Hvězdice  

   17.30   VT – dodělávky, košíky  
   18.30   CO VÍME O EVROPĚ ? soutěž 
   21.00   OB – NOČNÍ na mapě Táborová základna  
   22.30   večerka 
 

ÚTERÝ  8.30   HIMALÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ výstup na střechu světa, kolaři  
na kolech (nad 12 let !!!), ostatní auty do Kosařů a pěšky. Ze  

den Asie      Zadního Hutiska pak společně s kolaři výstup na Jelení studánku a  
zpět, návrat 16.00  a potom oběd  

   18.00   VT – ASIJSKÁ ZRUČNOST - skládačky, origami z papíru 
   19.30   večeře 
   20.00   VT – ASIJSKÁ ZRUČNOST - skládačky, origami z papíru 
 

STŘEDA  9.00-12.00  VT – TÁBOROVÉ TRIČKO      
   14.30   KLOKANÍ ŠTAFETY s OB prvky, mapa Táborová základna 
den Austrálie  16.00   VOLNO, příprava na páteční hudebně dramatické vystoupení pěti  

světadílů , dodělávky VT  
   19.30   KORÁLKY Z OCEÁNIE 
 

ČTVRTEK  9.00-12.00  VT - FILCOVÁNÍ ZA MOKRA – indiánské mokasíny to nebudou … 
   14.00   OB – ROCKS MOUNTAIN – Hora vysoká – čeká nás klasika,  
den Ameriky      mapa Kamenec, kolaři na kolech na Hvězdu, ostatní auty a pěšky
   17.30   příprava táboráku a ohniště na vypálení keramiky, dodělávky VT 

19.00   zálesácká večeře - opékačka 
20.00   tenkrát na západě, mužné, zálesácké hry  

   23.00   večerka 
 

PÁTEK  8.30   ARCHEOLOGIE aneb vybírání keramických výrobků z popela 
   9.00-10.30   VT – výstavka všech výrobků 

11.00    hudebně dramatické vystoupení - šou z celého světa … 
14.30  OB – SUPERSPRINTŠTAFETY na mapě Táborová základna  

   16.30   vyhodnocení, odjezd domů 
Služba:  NE - Afričani, PO - Evropani, ÚT - Azijaté, ST - Australani, ČT - Američani 


