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       Druhý den tábora jsme zahájili volným programem v malém sále, kde si děti vybraly hry, kvízy, ale 

i šachy dle vlastní volby.  

        Dříve než jsme zahájili pravidelnou šachovou část, rozdělili, vedoucí, účastníky tábora do dvou 

týmů. Jeden vede Alfréd a druhý Petr. Děti byly vybírány jednak podle věku, ale i podle sportovní 

zdatnosti, aby byla družstva vyrovnaná. 

         Co se šachové části týká, tak zdatnější skupina s Lukášem odehrála další dvě kola 

jedenáctikolového turnaje, dále pak děti sbíraly pomocné body z různých šachových úloh a dalšího 

šachového umění. Skupina vedená Filipem a Štěpánem pokračovala v seznamování s šachem, dnes 

rozšiřovali malí šachisté znalosti ze sloupce, řady, diagonály, učili se tahy věžemi, opakovali učivo 

z předešlého dne a stihli i spoustu testíků do šachové soutěže. 

         Jako předešlý den, tak i dnes měli táborníci k dispozici talířky s ovocem a zeleninou, dnes 

obohacený o borůvky, které donesla maminka Markéta. Ke svačince byl dnes rohlík s máslem a 

dušenou šunkou, k pití citronová a pomerančová voda.  

         O krátkých přestávkách si děti volně hráli, ale dopoledne uvnitř, neboť na zahradě vedoucí Zuzka 

připravovala bohatý sportovní soutěžní program.  

         Následoval oběd v mateřské škole, dnes jsme měli výbornou bramborovou polévku a boloňské 

špagety se sýrem a ovocný čaj. Následovala hra na prolézačkách na dvorku mateřské školy. 

         Po návratu z oběda se všichni hned pustili do plnění úkolů do celotáborové hry a utkávala se 

družstva mezi sebou. Jak soutěže za sebou probíhali, to poznáte na fotografiích, já jen některé pro 

pořádek vyjmenuji: přenášení balonků pomocí plácaček na mouchy, ale přes slalomovou dráhu do 

nádob na druhé straně zahrady (některé balonky byly opatřeny písmeny). Po přepravení třiceti balonků 

musely děti složit tajenku (My ten případ vyřešíme) – vyhrálo družstvo Alfréda. Další soutěží bylo 

shazování plechovek, přenášení tenisového míčku na pálce, přenášení pingpongového míčku na 

vařečce, přenášení nafouknutých balonků ve dvojicích, házení kroužků na tyč, házení tenisových míčků 

do nádob, živé sochy, hra na lišku, putování housenky (podávání míče mezi nohami). Zlatým hřebem 

dne bylo přetahování lanem, kdy pokaždé vyhrálo družstvo vedené Petrem. Blok těchto her byl 

rozdělen přestávku na pití a výborné tvarohové buchty. 

        Končili jsme odpolední svačinou, dnes palačinky s marmeládou a nutellou. Palačinky pomáhaly 

upéct Mirka a Jana, bylo jich opravdu hodně a byly výborné. Najednou bylo šestnáct hodin, začali 

docházet rodiče a prostory Spolkového domu osiřely. Tak zase zítra! 


