Letní dětský tábor Karlovice 2012
Letní dětský tábor proběhl v termínu 23.7.- 5.8.2012 v rekreačním středisku Redeta
v Karlovicích. Organizátorem pobytu bylo občanské sdružení Víkenďáci se spolupořadatelem
Zdravotnickou záchrannou službou JmK, p.o. Pobytu se účastnilo celkem 160 osob, z toho 132
dětí převážně ze severní a jižní Moravy. Celým pobyt provázela celotáborová hra s názvem Piráti
z Karibiku na vlnách dobrodružství. V rámci této hry čekalo na děti 7 zajímavých etap a soutěží.
Děti byly rozděleny do 6 oddílu a mezi těmito oddíly soutěžily o nejlepší umístění. Za účast
v soutěžích, hrách a celkovou aktivitu dostávaly Víkenďácké peníze, za které si poté mohly
nakoupit v obchodě různé pamlsky a dobroty.
Účastníci pobytu prožili 14 dnů plných dobrodružství a překrásného počasí, které byly
zpříjemněné velmi zajímavým a atraktivním programem. Děti si v rámci doplňkového programu
vyzkoušely jízdu na čtyřkolkách, zápasily ve šlehačkové a balónkové bitvě, absolvovaly jízdu na
segway. V rámci bloku výuky první pomoci se staly svědky přistání vrtulníku společnosti Alfa
helicopter, tento vrtulník si následně prohlédly. Poté na ně čekalo sanitní vozidlo, které si taktéž
měly možnost prohlédnout a vyzkoušet si různé pomůcky. V tento den také proběhla ukázka
práce záchranářského psa. Děti také navštívil mistr světa v práskání bičem se svou show. Další
den proběhla ukázka sokolnictví. Navštívili nás také vojáci, kteří předvedli zlikvidování
nebezpečného teroristy a dále děti učili základy sebeobrany. Starší děti měly možnost vyzkoušet
si přenocování v lese. Pro mnohé děti bylo velmi zajímavé vyzkoušet si vaření v kotlíku,
malování na obličej. Děti si také vyrobily sádrový odlitek svého obličeje a učili se kreslit na
skleněné destičky. Poslední večer se děti staly účastníky nekonečné diskotéky s profesionálním
DJ a celý den byl završen velkým ohňostrojem a rozdáním táborových triček.
Děkujeme všem sponzorům, kteří tento pobyt podpořili a s jejichž pomocí jsme mohli dětem
nabídnout příjemně strávených 14 dnů v nádherném prostředí Hrubého Jeseníku. V dalším roce
budeme připravovat pobyt, o kterém, mimo jiné, budeme informovat prostřednictvím těchto
webových stránek. V termínu 5. - 7. 10. 2012 proběhne potáborové setkání, na které se již teď
velmi těšíme!

