
 

ITÁLIE – 1. 7. – 10. 7. 2016 

Kamarádi z Madagaskaru v Itálii - Rezidence Collina – San Benedetto del Tronto 

Každým rokem se s DDM Jedničkou vydáváme na zahraniční pobyt. Letos jsme se 53-mi účastníky 

vypravili do, námi již známého, letoviska San Benedetto del Tronto, které jsme navštívili v roce 2011. U 

azurového moře a krásné palmové promenády jsme s dětmi a jejich rodiči strávili 10 dní. Celý pobyt byl 

obohacený příhodami Martyho, 

Melmena, Glorie a Alexe. Dále 

jsme si vyrobili vzpomínkové 

předměty s motivy kamarádů 

z Madagaskaru. Spousta účastníků 

také využila výlety do aquaparku 

Ondablu, do Říma, ale i do výrobny 

olivového oleje. Celková atmosféra 

byla pohodová a reakce byly 

pozitivní, proto jsme rozhodnuti 

v organizaci těchto pobytů 

pokračovat.  

 

Autor: Bc. Alena Hušková 

 

 

SPORTUJEME NA JEDNIČKU 11. – 15. 7. 2016 

 

V týdnu od 11. 7. do 15. 7. proběhl druhý 

ročník sportovního pobytového tábora na Pecce 

- Sportujeme na Jedničku. Na 20 dětí čekaly 

různé sportovní hry, soutěže a zábava s 

využitím místních hřišť, trampolíny, lanového 

parku a horolezecké stěny. Nechyběla ani 

stezka odvahy, opékání buřtů, koupání, výlet 

na hrad a diskotéka. 

Autor: Lucie Pospíšilová 

 

 

 



KŘÍŽEM KRÁŽEM – IV. 9. 7. – 16. 7. 2016 

Cyklistického soustředění se zúčastnilo ve dnech 10. 7. – 16. 7 .2016 celkem 14 cyklistů od 10 do 15 let. 

Cílem pobytu bylo především utužení fyzické kondice a zdraví účastníků, celodenní pobyt v přírodě a 

stmelení kolektivu. Dalším cílem bylo naučit cyklisty jízdu ve skupině, v terénu i v běžném silničním 

provozu. V letošním roce nás tak trochu vypeklo počasí, zamíchalo nám s programem, který musel být 

operativně měněn. Nepřetržitý déšť a extrémní vedra nás donutily měnit trasy, jeden den jsme dokonce 

nemohli vyjet. I přes tyto problémy panovala mezi účastníky dobrá nálada a pohoda. Za 8 dnů jsme stihli 

ujet kolem 300 km. Součástí soustředění je i jízda na místo pobytu i zpět domů. Tentokráte jsme byli 

ubytovaní v Zábrodí, nedaleko Červeného Kostelce. Navštívili jsme Dobrošov pevnosti, Náchod, Peklo u 

Nového Města nad Metují, Špinku, v Polsku Kudowu Zdroj, Hronov, Babiččino údolí, Českou Skalici. 

Dobrá parta, domácí strava, ubytování v pěkném prostředí a překrásná místa, kterými jsme projížděli, 

nám vše vynahradily. Soustředění se vydařilo. 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

HUDEBNÍ TÁBOR – 4. 7. – 8. 7. 2016 
První červencový týden začal v Jedničce pro všechny děti se zájmem o hudbu a zpěv Hudební tábor. Pod 

vedením zkušené vedoucí nahlédly do světa hudební teorie i praxe, mnohé si vyzkoušely a zažily. Na 

konci tábora pak děti před rodiči od prezentovaly v krátkém vystoupení vše, co se za týden naučily, co si 

vyzkoušely a co zažily.  

Autor: Sylvie Černotová  

 

 

 



DOBRODRUŽSTVÍ KAŽDÝ DEN – 11. 7. – 15. 7. 2016 

V termínu 11. – 15. 7. 2016 probíhal příměstský tábor 

určený dětem od 6 do 12 let. Přihlásilo se celkem 25 

dětí. Program neměl celotáborovou hru, ale na každý 

den byl připraven odlišný program, při kterém měly být 

děti aktivní, tedy hýbat se, soutěžit, putovat, a to hlavně 

venku, v přírodě. Nechyběla ani rukodělná činnost. 

Jednotlivé dny tak nesly název odpovídající jejich 

náplni: Sportovní dobrodružství, Lesní dobrodružství, 

Železniční dobrodružství, Středověké a Vodní 

dobrodružství. Na každý den bylo připraveno překvapení 

či „dobrodružství“. To se také z větší míry povedlo, i 

když díky počasí a některým dalším nepředvídaným 

okolnostem museli organizátoři na poslední chvíli 

improvizovat. Přesto se podařilo přichystat pro děti 

zajímavé zážitky, jakým určitě bylo svezení v elektrické lokomotivě, prohlídka běžně nepřístupného 

podkroví kostela nebo setkání se šermíři a zkouška zbraní a zbroje. Překvapivý úspěch měla i výroba 

rytířských štítů. Vydařené bylotaké šermířské klání a turnaj s dřevci. Tábor se velmi povedl. Po většinu 

týdne ho podpořilo i pěkné počasí. Děti si kromě štítů a cen ze soutěží odnesly z tábora příjemné zážitky. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

JÍVKA - INVAZE MIMOŇŮ  18. 7. – 22. 7. 2016 

aneb Padouši v Jívce 
V letním programu Jedničky nemohl ani tentokrát chybět oblíbený pobytový tábor 

v Jívce u Radvanic, tentokrát pod názvem Invaze Mimoňů aneb Padouši v Jívce. Už 

z názvu je zřejmé, které populární postavičky byly těmi ústředními v celotáborové hře. 

Nouze nebyla o trochu napětí ani o spoustu humoru, ale hlavně o zajímavé hry soutěže, 

tvoření a další táborové aktivity. Když k tomu přičteme krásné přírodní prostředí a 

pohostinný domácký penzion, není divu, že kapacita tohoto tábora bývá naplněna dřív, 

než začne jeho propagace. 

Autor: Sylvie Černotová 

 

 



Týden plný energie  18. 7. – 22. 7. 2016 

V týdnu od 18. 7. do 22. 7. proběhl příměstský tábor Týden plný energie s 26 dětmi. V tomto týdnu 

proběhly závody na kolech, plážová přehazovaná, pětiboj, taneční workshop, horolezecká stěna, přespání 

s opékáním buřtů a diskotékou. Na výlet jsme zajeli do Chlumce nad Cidlinou do zábavního parku 

Fajnpark, kde na nás čekali dinosauři, různé druhy trampolín a jiné atrakce. 

 

 

 

 

 

 

 


