
TAJUPLNÝ OSTROV – 1. 8. – 5. 8. 2016 
 

První srpnový týden se v Jedničce uskutečnil příměstský tábor s názvem Tajuplný ostrov. Na cestu po 

Tajuplném ostrově se s vedoucí Verčou a Verčou vydalo celkem 24 dětí ve věku od 6 do 13 let. 

Celá cesta započala v pondělí ráno, kdy děti na lodi přivítal námořník. Během plavby měly děti možnost 

se seznámit, ovšem až do okamžiku, kdy došlo k ztroskotání lodi. Děti se musely dostat ve tmě, mlze a 

nepřízni počasí na pevninu, kterou byl nedaleký ostrov. Jelikož spolu s lodí pod hladinou moře zmizely i 

veškeré věci, musely děti na ostrově bojovat o přežití. Trosečníci museli prozkoumat celý ostrov, aby 

věděli, co na ně kde čeká, obstarávali 

si obživu nebo soutěžili o to, kdo z nich je nejlepší trosečník. Nechyběla však ani výroba nového plavidla 

nebo honba za pokladem. 

Pro děti byl připraven rovněž výlet do hradeckého Tonga, kde měly děti možnost se vydovádět na 

atrakcích s mořskou tématikou a byla pro ně připravena jedna společná noc spojená s opékáním buřtů a s 

nočním průzkumem ostrova. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 

LETNÍ ANIMACE – 8. 8. – 12. 8. 2016 

aneb Emil Alfonz Žárovka tak trochu jinak 
 

Dne 8. srpna 2016 v 8 hodin do DDM dorazilo 24 dětí, které byly natěšené na tvoření animovaného 

filmu. Během celého týdne jsme pilně pracovali s fotoaparáty. Děti fotily a fotily až vznikla sbírka 

s počtem okolo 2 800 fotek, ze kterých následně vznikly 4 filmy. Nebyl by to tábor, abychom nevyjeli na 

výlet. Cesta nás vedla do HK, kde jsme se seznámili s obnovitelnými zdroji ve vodní elektrárně Hučák. 

Vody jsme se drželi a pokračovali jsme do aquaparku, kde si děti mohly zařádit. Poslední den 

příměstského tábora byl výjimečný. Do DDM dorazila spousta rodičů, které zajímalo, co děti za týden 

společnými silami zvládly. Děti byly hostitelé, jak se patří. Nachystali rodičům bohaté občerstvení, které 

zpříjemnilo celé filmové odpoledne.  

 

Autor: Bc. Alena Hušková 



 

ŠKOLA DETEKTIVŮ – 15. 8. – 19. 8. 2016 

 

O čem byl další z příměstských táborů Jedničky napovídá už jeho název – Škola 

detektivů. Neměli jste někdy chuť vyzkoušet si něco z dovedností detektiva? 

Tuhle možnost měli právě účastníci tohoto tábora. Práce na vyšetřování, luštění 

šifer, tajné písmo…  řekněte, kdo by se na chvíli nechtěl stát třeba Sherlockem 

Holmesem? 

 

Autor: Sylvie Černotová 

 

 

 
 

 

ŠIKOVNÉ RUCE II. – 22. 8. – 26. 8. 2016 

 

Pro děti, které rádi tvoří – modelují, malují, vyrábějí, byl určen tábor Šikovné ruce 

II. Tady si opravdu každý přišel na své. Malovalo se na textil, tvořilo z Fimo 

hmoty, pracovalo s korálky a mnoho dalšího. Domů si tak děti odnesly spoustu 

zajímavých výrobků. 

 

Autor: Sylvie Černotová 



 

NEŽ ZAZVONÍ 20. 8. – 27. 8. 2016 

Sportovně turistický pobyt (20. 7. – 27. 8. 2016) na konci prázdnin na chatě U Soptíka, absolvovalo 

celkem 21 dětí. Cílem pobytu bylo především utužení fyzické kondice a zdraví účastníků, celodenní 

pobyt v přírodě a poznávání nových míst v Krkonoších. Program byl sestaven tak, aby účastníci poznali 

co nejvíce z historie i současnosti části Krkonoš, kde trávili svůj týdenní pobyt. Navštívili Poniklou, v ní 

firmu Rautis, jedinou výrobnu skleněných korálek na světě, kde se vše vyrábí ručně, a Krkonošské 

muzeum řemesel. V Harrachově prošli výrobou skla, navštívili muzeum skla a lyžování, svezli se na 

bobové dráze, prohlédli si Mumlavské vodopády. Prošli stezkou dřevosochání, která vede do Františkova, 

kde je velké Muzeum a galerie „Starý Kravín“. Tam je umístěna velká expozice starých řemesel a z 

dřevosochařských sympozií, která zde každoročně probíhají. Byla zde i výstava nemocnice Vysoké nad 

Jizerou, historie a pracovní úspěchy jejich chirurgů. V Horní Rokytnici v hotelu Starý mlýn navštívili 

venkovní dráhu motokár. Všichni si ji s nadšením vyzkoušeli, nikdo nevzdal. Další výlet podnikli 

sedačkovou lanovkou na Horní domky a odtud absolvovali celodenní pěší výlet k prameni Labe, při 

kterém prošli přes Dvoračky, Labskou boudu, Pančavské vodopády a Vrbatovu boudu, Horní Mísečky. 

Dalším cílem výletníků byly Boskovské jeskyně, kde se všem moc líbilo, navštívili i vyhlídku na místním 

kostele, odkud se jim naskytl překrásný výhled do okolí. Poslední den pobytu navštívili lanový park v 

Horní Rokytnici. Všechny překážky zdolalo 19 odvážlivců, 2 vzdali. Počasí po celý pobyt, krom 1 dne 

bylo nádherné, jako stvořené pro pobyt na horách. 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

       

 


