Vodácký tábor 2.-6.7.2018 ve Věřňovicích
Roman Štolfa
V pondělí 2.7.2018 po příjezdu a seznámení
účastníků stavíme stany louce. Řízek přiděluje
pádla a vesty. Pak jdeme s dětmi na vodu.
Trénujeme základní záběry. Večer promítáme.

Ve čtvrtek 5.7.2018 sjíždíme Odru od Antošovické lávky do Zabelkova. Dodržujeme
pravidla pro jízdu ve skupině – první a poslední
loď je vždy zkušená posádka. Tentokrát je první
lodí Naty s Řízkem. Na šlajsně je na kládě
navázané lanko. Překážku přidržují tak, aby
ostatní lodě mohly pohodlně proplout. To se také
většině podařilo. Jen Irenka se svým háčkem
Zoe uvízly na chvíli na kamenech. Nakonec si
ale poradily. Podívali jsme se i na vyhlídkovou
věž. Po návratu do Věřňovic je oběd a chvilka
pauzy. Mili s dětmi má posezení v kruhu. Večer
promítáme táborové fotky. Ve 22:00 je večerka.
Ve 24:00 děti budíme a jdeme na stezku odvahy.

V úterý 3.7.2018 jíždíme řeku Olši z Koukolné
do Věřňovic. Žádná z lodí se nepřevrátila a vše
proběhlo OK. U modré lávky levostranného
přítoku Olše se děti kloužou jako na skluzavce.
Také trénuji záchranu házecím pytlíkem. Pudink
se Stokim mezitím vytahují na břeh staré
pneumatiky. V jedné z pneumatik bylo dokonce
pět rybiček. Co to bylo za ryby se neví, ale V pátek 6.7.2018 je poslední den tábora ve
hodili jsme je hned do vody. Věděl by to nejspíš Věřňovicích. Seznam úkolů pro dnešní den je
opravdu dlouhý. I tak je budíček o 30 minut
rybář co nás později navštívil v táboře.
později, protože máme za sebou noční stezku
Ve středu 4.7.2018 sjíždíme řeku Olši z Věřňo- odvahy. Na Listině odvážných jsou nakonec
vic do Zabelkova. Theo má premiéru na kajaku. uvedena pouze dvě jména. Alex (Alexandr
Alexandrovi s Matyášem se podařilo cvaknout. Balys) a Dominik (Dominik Stoklasa)... také
Na Červíně nacvičujeme plavání v proudu. proto jdeme s dětmi dopoledne na procházku
Odpoledne je ve Věřňovicích pasování vodáků. k místu kam měly dojít – ke křížku za lesem.
Nováčků je celkem deset (Filip Beinstein, Sára Procházku jsme protáhli až k posedu Pod dembiŠevčíková, Edgar Krutil, Zoe Dostálová, Filip nou. Mezitím Řízek, Naty a Theo připravuji
Beníček, Josef Walczyk, Magdalena Vařeková, špízy. Napichují suroviny, které nakrájel Josef
Tomáš Slanina, Dominik Stoklasa, Michal Tobola s Mili. Odpoledne je úklid a vyhodnocePřibyl). V družině Poseidona (Pudink) je ní. Úklid louky proběhl rychle, protože se
Kopřivák (Theo), Bahňák (Naty) a Kuchař na chvíli spustil déšť. Během vyhodnocení
každý z vedoucích řekl k táboru pár slov. Děti
(Řízek).
Na 17:00 přijíždějí hosté (Karel Sikora, Anička dostaly prostor už při sezení v kruhu s Mili.
Vojtěchová, Marie Brabcová s vnučkou, Pak se hromadně fotíme a loučíme. Rodiče si
Oldřiška Vlčková, Zdeněk Krčmář, Richard děti postupně odvážejí domů.
Konkolski, Pavel Buzek a Helena Červenková
s partnerem).
Poutavé vyprávění Richarda Konkolského o přeplouvání rovníku a zážitky z plavby byly
opravdu úžasným zážitkem pro děti i dospělé.
Do kulturního programu přispěli autorským
čtením členové Literárního klubu Spolku
Posejdon, ale i děti svými vtipy scénkami.

