Tábor 2022 – nápady, příprava aktivit, možnosti
1. Výlet do Terezína – zájem především německé strany
pěšky do Malých Žernosek/busem do Lovosic/busem do Terezína
Vstupné pro skupinu – nutno zaplatit děti z kapesného.
Dopravné zaplatíme
2. Koupání - Pískovna Píšťany u Litoměřic, koupaliště Lovosice /zjistit cenu za vstupné/
pěšky do Malých Žernosek/busem, vlakem nebo pěšky do Lovosic/přívozem do Píšťan
3. Lovosice – nová rozhledna U Zámečku, prohlídka města
4. Malé Žernoseky – sportovní areál
5. Lovoš – putování pěšky s hledáním pokladu
6. Výlet do Litoměřic – památky: Diecézní muzeum Litoměřice, Dílna ručního papíru, Dómský
pahorek, Expozice Důl Richard v proměnách času, Památník Karla Hynka Máchy, soustava
podzemních chodeb pod náměstím
7. Výlet na Boreč. Možný pěší pro velké děti, mrňousové doprava.
https://www.turistika.cz/mista/vrch-borec-v-ceskem-stredohori/detail
Jeho hlavní zvláštností jsou průduchy, nacházející se zejména na vrcholu. Tyto průduchy se
nazývají ventaroly. Přes léto se přes tyto průduchy-ventaroly dostává do vnitra kopce teplý
vzduch, který pak přes zimu pomalu proudí opět přes průduchy ven. Proto se kolem přes
zimu nikdy nenachází sníh ani led. Teplota vzduchu vycházejícího z vnitra kopce může činit
až +16 stupňů celsia. Díky tomuto jevu můžeme u průduchů-ventarolů sledovat různé druhy
rostlin, zejména mechů, či živočichů i v období zimy.
8. společné aktivity podle věku – nikoli podle pohlaví, či národností. Sport, poznávání okolí,
společenské hry, přespávání pod stany, ohně + program. Domluvte se už před táborem!
9. pomoc v kuchyni – občas, nahlásíme den dopředu spíše dopoledne (nejstarší holky+ kluci, možná
někdy mladí vedoucí. Loupání brambor, čištění zeleniny, mytí velkých hrnců, pomocné práce.
Odměna)
10. základním bodem je normální přístup vedoucích, kteří pochopili, že jsou zodpovědní za své děti.
Pokud přijdete připraveni, užijete si tábor neskutečně, opakuji to asi po 33x, každý rok.
Předpokládám, že jste pochopili tyto jednoduché body:
-

děti budou správně oblečené
vstanete, usnete a plníte program podle stanovených časů, pokud to chcete jinak, nahlásíte
mi to
děti i vy budete mít v chatičkách pořádek, budete to muset hlídat 3x denně
když to dáte, budu vás hýčkat
bude to perfektní tábor

11. Jakékoli hry, použijte Internet, pálkované hry, pingpong, házení do terče, švihadla, florbalové,
fotbalové dovednosti, střelba na koš – streetball, příprava dřeva na tábor

