
LETNÍ TÁBOR  

SLOUP V ČECHÁCH 

2012 od  07.07.2012 

do 14.07.2012 



Sobota 
Příjezd do tábora 

Ubytování do chatek  

Seznámení ve společném velkém kruhu a 

rozdělení do oddílů (3 kapitáni, dělení podle 

velikosti). Pojmenování oddílů (téma cirkus = 

zvířata, klauni, atd.), každý oddíl vlastní pokřik  

Stavba společného stanu - šapitó 

Večeře 

Procházka po okolí = SOUSEDNÍ TÁBOR 

PRVNÍ SOUTĚŽ ODDÍLŮ – NEJDELŠÍ HAD ZE 

ŠIŠEK  

Vědomostní soutěž oddílů = otázky  

Večerka  

 

 

 

 



NEDĚLE  
7.00 Rozcvička, BODOVÁNÍ POKOJŮ 

8.00 Snídaně  

8.30 Dopolední program:   

Příprava a výroba oddílových symbolů 

1.oddíl - společný šašek 

2. oddíl -  triko = každý svůj nápad = fixy, barvy na 
textil 

3.oddíl – soutěžní obrázek – nejkrásnější šašek 

NA ZÁVĚR -1. ČÁST TURNAJE PŘEHAZOVANÁ 

 

12.00 oběd a polední klid 

14.00 výlet 

Samuelova jeskyně, lesní divadlo 

18.00 Večeře a po večeři:  

Slavnostní nástup (oddílová trika), nosy 

Disco 

 

22.00 Večerka  

 



PONDĚLÍ  

7.00 VŠEMI OBLÍBENÁ ROZVIČKA  

8.00 SNÍDANĚ  

8.30 Odchod na výlet:  

CELODENNÍ PUTOVÁNÍ  

LESNÍ HRY A SOUTĚŽE „U SPLAVU“ v 
Lindavě  

SOUTĚŽE oddílů  

Vrh tenisákem na cíl 

Postavit stan na čas 

Hledání pokladu (soutěž oddílů) 

Překonání řeky 

STEZKA ODVAHY – PRŮCHOD 
JESKYNÍ 

Soutěž oddílů – přenášení míče na 
šátku 

Na závěr opékání buřtíků  

 

18.00 Večeře a mini odpočinek 

19.30 2. část turnaje - přehazovaná 

 



ÚTERÝ  

7.00 Rozcvička  

8.00 Snídaně a po snídani:  

Sportovní hry v táboře: 

Závod v oblékání a svlékání(každá 
skupina kufr s oblečením- na čas 
obléknout a běžet k metě a svléknout – 
další ) 

Vědomostní soutěže oddílů 

Přehazovaná – další část turnaje 

 

12.00 Oběd a polední klid  

14.00 hodin konec klidu a:  

Výlet na Skalní hrad a do cikánského údolí 

 

18.00 večeře  

19.30 DISKOTÉKA  

22.00 VEČERKA 



STŘEDA  
7.00 ROZCVIČKA a bodování 

8.00 SNÍDANĚ A PO SNÍDANI 

CELODENNÍ VÝLET DO ZOO Liberec a 
do bazénu  

18.00 VEČEŘE 

PO VEČEŘI: SOUTĚŽE:  

SOUTĚŽ Nejkrásnější šašek tábora – 
nejlepší namalovaný šašek a nejlepší 
malíř 

Vědomostní soutěž oddílů   

22.00 Večerka 



ČTVRTEK  
7.00 Rozcvička 

8.00 Snídaně  

PO SNÍDANI:  

Dopolední program –  cirkusové hry v  táboře  

Soutěže: 

Hod na cíl (terče ze šišek..) 

Obruč – 3 kusy – z každého  oddílu jeden  

Běh s míčkem na  pálce –  současně tři oddíly 

Dřepy s míčkem na šátku – současně tři oddíly  

Přetlačování oddílů- lano  

Stavba nejvyšší věže -  dřevěné kostky  

Chůze na prkně (celý oddíl) 

Chůdy  

Opičí dráha (na  čas) 

Přenášení balonku na šátku – současně tři oddíly 

Balónky –komu dříve praskne  

12.00 Oběd 

14.00 Odpolední program (pravidelné střídání – po 60 min.) 

1. oddíl – soutěž  o nejkrásnější obrázek s tematikou  cirkus – zvířata a  šašci 

2. oddíl - koupání v bazénku – dle počasí (nebo práce ve stanu) 

3. oddíl - Kroket  

18.00 Večeře  

19.00 Projížďka na koních  

22.00 stezka odvahy  

 



PÁTEK  
7.00 ROZCVIČKA A POSLEDNÍ BODOVÁNÍ 

POKOJŮ  

8.00 SNÍDANĚ   

Výlet na cvičiště za divou zvěří: 

Na popraviště ORTEL  

Nahoře oběd – dovážka autem 

  

  

18.00 Večeře a balení a mini klid  

20.00 ROZLOUČENÍ  

závěrečné rozloučení 

Vyhlášení a předání cen 

POSLEDNÍ DISKOTÉKA  

 

 

http://www.obrazky.cz/detail?q=CIRKUS&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=9&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Faq%3D%26oq%3D%26sourceid%3Dszn-HP%26thru%3D%26q%3DCIRKUS%2B&resID=DczQlybuQHhj939nnYQFpeqcBgLDlyltcsuqxTXnvaE&imgURL=http%3A//www.malli.cz/playmobil/shop-cirkus.jpg&pageURL=http%3A//www.malli.cz/cl1801735964-panacci--kteri-bavi-clovicky.html&imgX=190&imgY=140&imgSize=11&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3FDczQlybuQHhj939nnYQFpeqcBgLDlyltcsuqxTXnvaE&thX=128&thY=94&qNoSite=CIRKUS&siteWWW=&sId=q2oj2j2NwcHxgrQEKt84


SOBOTA 
POSLEDNÍ ROZCVIČKA  

UKLÍZÍME, DOBALÍME A …. 

ODJÍŽDÍME  

 

 

 

ZA ROK AHOJ …. 

 


