Mezinárodní tábor Schulzendorf
V letošním roce se dětský mezinárodní tábor konal v partnerském městě Schulzendorf
v Německu. Celkem se zúčastnilo 29 dětí, které si užily krásný týden plný zážitků. České děti
putovaly do Schulzendorfu 30.července vlakem z nádraží Holešovice. Cesta trvala celkem 5
hodin. 4 hodiny se jelo do Berlína a pak ještě hodinku příměstským vlakem do Schulzendorfu.
Zde nás čekala Anke a Olly, kteří letošní tábor organizovali a samozřejmě také německé děti.
O chvilku později dorazily také děti z Polska se svými vedoucími. Během prvního dne se děti
seznámily a ubytovaly ve třídách místní tělocvičny. Program celého týdne byl velice pestrý.
Na každý den byl připraven nějaký výlet a také trénink. Celý tábor byl koncipován jako
hudební. Děti každý den asi hodinu nacvičovaly hudební vystoupení. Vedoucím byl Falco,
který děti naučil hrát na plastové láhve, na tubusy a také na různé druhy bubnů. Děti pečlivě
trénovaly a nakonec vše, co se naučily předvedly na závěrečném koncertu, kterého se
zúčastnili rodiče a příbuzní německých dětí a také starosta a bývalý starosta Schulzendorfu a
další hosté. Během celého týdne děti prožily spoustu společných zážitků. Hned v neděli se
prošly po Schulzendorfu, prohlédly si místní radnici a ochutnaly výbornou zmrzlinu. Na večer
bylo připraveno zdobení čepic, které si děti označily svým jménem, aby se lépe poznávaly. Na
pondělí byl pro děti připraven výlet do nákupního centra, kde kromě nákupů strávily dvě
hodiny na bowlingu. Ve volných chvílích trávily děti čas na hřišti u školní družiny a v
tělocvičně. Večer vyráběly keramické sovy nebo svícny. Na úterý byl na odpoledne připraven
další výlet. Děti si vyzkoušely speciální kola na kolejích. Dvě děti šlapaly a dvě se vezly.
Cestou se několikrát vystřídaly. Na konci cesty čekal zábavný minigolf. A pak samozřejmě
stejná cesta zpět. Večer už děti unavené ulehly do postelí. Ve středu jsme vyrazili na
celodenní výlet do Berlína. Z autobusu si děti prohlédly město, zastavili jsme u známé
Braniborské brány. Cílem naší cesty byl Tierpark – což je něco jako zoologická zahrada
s velkým množstvím zeleně. Procházka mezi zvířaty byla příjemná. Odpoledne se ještě
chvilku nacvičovalo na vystoupení a večer se dokončovaly výrobky z keramiky. Ve čtvrtek po
dopoledním tréninku a obědě čekalo děti další dobrodružství. Po hodinové cestě autobusem
jsme dorazili k velkému jezeru, kde se všichni rozdělili na skupinky po 6-8 a každá skupina
s jedním nebo dvěma dospělými si přesunula do vody dlouhou loď a vyrazila na jezero. Byl to
skvělý zážitek, ale návrat na břeh stál všechny mnoho sil. Jedna z posádek musela dokonce
požádat při návratu o pomoc, protože jinak by z nich byli trosečníci v jiné zátoce. Po návratu
a po večerním grilování podnikly děti společně s některými vedoucími noční cestu
Schulzendorfem. V pátek dopoledne se opět nastoupilo do autobusu. Tentokrát byl cílem
aquapark. Děti se vyřádily na různých tobogánech a jiných atrakcích. Odpoledne samozřejmě
nechyběl trénink na vystoupení a večeře. Sobotní dopoledne děti strávily hraním skupinových
sportovních her. Byla to zábava. Nakonec zvítězili všichni. Před obědem byla ještě hra v lese.
Dva týmy měly za úkol chránit svoji vlajku a ukrást vlajku soupeři. Hra skončila remízou.
Odpoledne byla generálka a velké přípravy na večerní koncert. Velké finále dopadlo skvěle a
německé děti se společně s rodiči již večer odebraly domů. Při posledním večerním tvoření se
vyráběly náramky z vlny s rolničkou a pak se naposledy všichni uložili ke spánku. V neděli
nastoupila po velkém loučení polská výprava do autobusu a česká výprava se vydala na
poslední (vlakové) dobrodružství. Cesta rychle uběhla a na holešovickém nádraží nás přivítali
čekající rodiče.
Tábor byl skvělý, děkujeme německým přátelům za skvělou péči a úžasné zážitky. A už se
můžeme těšit na příští rok, kdy se tábor bude konat v Polsku.

