
 

2. TURNUS TÁBORU: DIVOKÝ ZÁPAD 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Termín:   16. – 20.7. 2018 

Provozní doba:  pondělí až čtvrtek: 7.00 – 16.00 hod. 

   pátek – výlet: 7.00 – 15.00 hod. 

Obsazenost táboru: 29 dětí  

 

PROGRAM TÁBORU – BODOVÉ HODNOCENÍ DRUŽSTEV: 

 
 

 

SHRNUTÍ PROGRAMU TÁBORU OD VEDOUCÍ TÁBORU: 

Ve třetím červencovém týdnu jsme se společně přenesli do doby indiánů, divokých koní, 

indiánských pokřiků, tanců a her. První den jsme se navzájem představili, vysvětlili si táborová 

pravidla a rozdělili se do třech týmů. Každý tým měl posléze za úkol vymyslet název týmů  

a indiánský pokřik. Na divokém západě se po rozdělení objevila skupina Westerňáků, Rychlých 

šípů a Jednorožců ze západu. Celý týden se tak nesl v duchu soutěží, her a mnoha zábavy. 

Vzhledem k tomu, že nám na jinak Divokém západě nepřálo počasí, museli se malí indiáni 

naučit tanec proti dešti. Po mohutném opakování déšť přeci jen zahnali a sami věděli, že každý 

den musí tento tanec opakovat. 

Každé táborové ráno jsme začínali nástupem do týmů, indiánským pokřikem a rozcvičkou, kde 

si kromě klasického protažení táborníci vyzkoušeli i hru molekuly či sochy. Po ranní rozcvičce 

se mohli pustit do plnění úkolů a her. V průběhu týdne se setkali se hrou pašeráci, která je 

velmi bavila, jelikož museli na tajné místo ukrýt materiál a propašovat jej přes kontrolu na 

druhou stranu. Dále předvedli své dovednosti na stanovišti s úkoly, kde si jako správní indiáni 



 
vyzkoušeli shazování plechovek kamínkem, střelbu ze vzduchovky, prolézání pod lanem  

a držení rovnováhy na slacklinu. Při plnění úkolů neustále sbírali do týmu body a vylepšovali 

tak své pozice. Nezbytnou součástí každého týmu byl i vlastnoručně vyrobený totem, který byl 

duší každého týmu. Vzhledem k tomu, že surovin na divokém západě není mnoho, musel si je 

každý tým zasloužit. Za zazpívání písničky dostali na výrobu dřevo, za lidský trakař papír, atd. 

Jakmile nasbírali dostatek surovin, mohlo se přejít na výrobu samotného totemu. Někteří 

suroviny dále dokupovali, jiní si vystačili s málem. Každý však úkol splnil na výbornou a do týmu 

si mohli přičíst další body. Vyzkoušeli jsme si také lidské člověče nezlob se, kdy zdánlivě 

obyčejná hra, byla hrou plnou strategie, pohybu a plnění úkolů pro tým.  

Divoký západ však nebyl jen o soutěžení a předcházení se kdo bude mít více bodů. Součástí 

byla i pořádná porce zábavy. Společně jsme se naučili westernový taneček. Po prvotní 

nervozitě a vybírání si tanečních partnerů jsme se mohli pustit do nácviku. Netrvalo dlouho  

a divoký západ se proměnil v opravdu westernovou zábavu plnou legrace a smíchu.  

Zpestřením byl i páteční výlet na Dolní Moravu, kde se indiáni nekoukali na svět z koňského 

sedla, ale mnohem výš. Vydali jsme se totiž na Stezku v oblacích, abychom náš divoký západ 

viděli i z výšky. Všichni prokázali svou odvahu a Stezku v oblacích zvládli na výbornou. Výletem 

jsme ukončili druhý táborový týden.  

 

  



 
FOTOGRAFIE: 

Tanec proti dešti 

  

  

Tvoření Totemů 

   

 

 

 



 
Westernový tanec 

    

Molekulová hra 

 

 

 

 

 

 



 
Výlet – Dolní Morava, Stezka v Oblacích 

 

  

  


