Mezinárodní tábor Polsko 2018
V letošním roce se mezinárodní tábor uskutečnil v Polsku. 8.července odjelo v 8.hodin ráno 12
dětí a dva vedoucí z Vinoře do polské Kargowe. Cesta byla dlouhá, ale na konci nás čekal výborný
oběd a pěkné přivítání v budově školy, kde jsme se setkali s polskými a německými dětmi a jejich
vedoucími. Po prohlídce Kargowe jsme se všichni přesunuli autobusem do malého městečka
Drzonków, kde jsme se ubytovali v krásném areálu pro výcvik pětiboje. Každá země měla svůj
apartmán, ve kterém byly děti ve 2 a 3 lůžkových pokojích a jeden vedoucí. Ostatní vedoucí bydleli
v posledním apartmánu, který byl zároveň zásobárnou pitné vody a dalších věcí. Po večeři jsme se
prošli a prohlédli si celý areál, ve kterém je velká sportovní hala, tenisové kurty, bazény, stáje s koňmi,
jízdárna, dětské hřiště a také park s ohništěm a jídelna, do které jsme chodili jíst celý týden.
Pro děti byl připravený moc pěkný program. Po první noci nás po snídani čekal školní
autobus, který nás dopravil do Zieloné Gory do skákacího centra Skoko Loco. Celý areál byl dvě
hodiny jenom náš a děti si to skvěle užily. Nazpět jsme se vraceli za doprovodu pohádky Bolek a
Lolek, kterou nám pan řidič pustil. Po výborném obědě, kde si mohly děti vybrat ze dvou jídel a příloh
a z velkého množství zeleniny nás čekalo koupání ve vyhřívaném bazénu a trénink tenisu. Po večeři
byla volná zábava a pak už zasloužený spánek.
V úterý jsme strávili v Zieloné Gore celý den. Opět jsme cestovali školním autobusem,
tentokrát za doprovodu karaoke. Nejprve jsme prošli malou zoologickou a botanickou zahradu a
potom si trochu zautráceli v obchoďáku. Jako překvapení byl pro děti připravený oběd v krásné
restauraci podobné spíše skleníku s exotickými rostlinami. Byla tam spousta palem, orchideí a také
rybek v akváriích. Děti dostaly hranolky s řízečky a také zmrzlinový pohár. Po obědě jsme si dali
procházku městem a celou cestu měly děti za úkol počítat postavičky Bachuse – patrona města. Bylo
jich skutečně hodně. Na konci procházky čekala děti návštěva cukrárny, ve které se dívaly, jak se
vyrábí lízátka a bonbony. Nakonec si každý vyrobil svoje lízátko. Jako poslední překvapení čekal děti
pěkný film v planetáriu. Pak už nás čekala jen cesta zpět, večeře a po dlouhém dnu hurá do hajan.
Ve středu nás čekal sportovní den. Celý den jsme strávili v areálu, kde se děti vystřídaly při
hraní různých míčových her a také jízdě na koních. Děti si vyzkoušely základy basketbalu a nohejbalu.
Zahrály si také ping-pong. Během dne se stihlo také několik soutěží. Soutěžilo se v hodu na koš a
kluci si zahráli fotbal. Odpoledne jsme se naučili hru Boccia, která je hrou pro postižené a podobá se
svými pravidly petanque, jen koule nejsou železné, ale kožené – červené a modré a kulička je stejná
jako ostatní, jen má bílou barvu. Místo večeře se opékali tlusté párky, na kterých si děti moc
pochutnaly. Po večeři se děti ještě proběhly venku, zahrály si fotbal a zaskákaly gumu.
Ve čtvrtek nás opět čekal výlet. Celé dopoledne děti řádily v aquaparku a vyzkoušely si i
některé pro ně zcela nové atrakce. Po obědě nás čekal sport. Kluci se konečně dočkali oficiálního
turnaje ve fotbalu. Bohužel skončili druzí a porážku nesli opravdu těžce. Po večeři byl věnovaný čas
vyrábění. Děti vyráběly duhu z plastelíny a spoustu různých náramků z provázku, drátku, peříček,
bambulek a dalších materiálů. Na závěr večera si děti vyměnily dárky, které přivezly. A rychle spát, ať
jsme čerství na další den.
V pátek jsme vyjeli na poslední výlet. Tentokrát do vojenského muzea, kde si užili hlavně
kluci. Viděli jsme tanky, vrtulníky, letadla a další vojenskou techniku. Některé stroje si mohly děti
prohlédnout i uvnitř – např. kokpit letadla a tank. Během prohlídky se děti svezly také ve starém
vojenském terénním vozidle. Nakonec jsme si prošli vnitřní expozice, ve kterých bylo vystaveno
mnoho zbraní a uniforem z různých dob. Cestou zpět jsme se zastavili ještě jednou v nákupním centru,
aby mohly děti utratit zbylé grošíky. Na oběd jsme dorazili plánovaně o trochu později, ale to nám
nevadilo. Odpoledne si dala děvčata turnaj v přehazované. Ani jim se nepodařilo získat pohár, ale i tak
si to moc užily. Kluci si ještě jednou zajezdili na koni. Po večeři jsme všichni společně popřáli
Filipovi, který slavil narozeniny. Bylo to pěkné, protože každá země mu zazpívala narozeninovou
píseň ve svém jazyce. Večer už se děti začaly těšit domů, a tak začaly balit.
Sobota – den odjezdu. Všichni už se těší domů. Když jsme si vše zabalili, šli jsme se ještě
podívat na závody v parkurovém skákání. Dětem se to moc líbilo. Před obědem nám dorazil náš
minibus, a tak jsme naložili všechna zavazadla a šli jsme se najíst. Po obědě už zbývalo jen rozloučení
a hurá na cestu domů. Ubíhala rychle, takže jsme v půl sedmé dorazili před školu ve Vinoři, kde už
čekali natěšení rodiče.
Letošní tábor byl vydařený, líbil se dětem i vedoucím a proběhl bez komplikací, což je vždy ten
nejlepší výsledek. Příští rok by se měl konat tábor v Čechách, takže se budeme snažit, aby byl stejně
vydařený jako ten letošní v Polsku a loňský v Německu.
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