Přívesnický tábor Boršice 2019
První ročník přívesnického tábora Boršice proběhl
v termínu 15. 7. - 26. 7. v areálu chaty Bažantnice
a byl určen pro děti od 4 do 12 let.
Počasí nám moc přálo, ani jednou nepršelo a dokonce nás minula i ta nejhorší letní horka, takže jsme se
mohli naplno věnovat připravenému programu, který
byl zaměřen na cestu kolem světa. Každý den jsme
navštívili jeden ze světadílů, kde jsme měli možnost
prožít jak výtvarně zaměřené zážitky, tak pohybově
náročné úkoly. Celý tábor jsme strávili venku, jenom
na poobědovou pauzu jsme na chvilku zalehli do společenské místnosti chaty, kde jsme sledovali pohádky.
To jste měli vidět ten křik, když kluci chtěli sledovat
lego film nebo Tlapkovou patrolu a holky zase Barbie
příběhy nebo červenou berušku a kocoura. Naštěstí
nás spojil film Jak vycvičit draka, takže jsme mohli v klidu zalehnout a sledovat, abychom nabrali sil

na náročné odpoledne. Každý den nás čekalo nějaké
překvapení, jednou to byl Sherlock Holmes, podruhé nezapomenutelný africký bratranec ředitele školy
Haba Buba. V Americe jsme dolovali zlato, v tajemné
jeskyni v Africe sbírali diamanty, překonávali řeku plnou krokodýlů, řádili při oblíbeném Hú tú tú tú, nebo
vytahovali Livingstona (převlečený místostarosta vypadal jako bezdomovec v houští) z rozbouřené řeky
Zambezi, ve kterou se najednou proměnila jinak skoro vyschlá Dlouhá řeka pod přehradou. Jak to celé
shrnout? Prostě tábor se moc vydařil, všechno klaplo,
jak mělo, jídlo bylo úžasné, program nezapomenutelný, děti se dobře bavily a myslím si, že si to všichni
moc užili. A my vedoucí jsme zažili zážitek na hranici
fyzických sil (díky bohu za kávu) a takzvaný psychický restart, prostě už bychom si dali další turnus. 
Tak co, příští léto znovu?

Z táborového deníku…
PONDĚLÍ - Evropa
Sherlock Holmes nás seznámil se všemi pravidly
tábora a řekl nám, co budeme celý den dělat. Poté
jsme se rozdělili do skupinek a měli jsme za úkol
vymyslet vlastní název skupinky, navrhnout vlastní vlajku a složit bojový pokřik. Odpoledne jsme se
přesunuli do nedalekého lesíka, kde jsme měli za
úkol postavit z přírodních materiálů domečky pro
skřítky, domorodce, housenky aj. V pondělí jsme
ochutnali na snídani řecký jogurt, k obědu byla pařížská polévka a boloňské špagety, den jsme zakončili čajem o páté s anglickým pudinkem.

ÚTERÝ - Amerika
Na programu byla výroba indiánských čelenek
a skupinových totemů z přírodnin. Odpoledne jsme
se vydali k nedaleké přehradě, kde jsme měli za
úkol najít zlaťáky v písku. Po nalezení všech zlaťáků jsme se museli vydat přes hranice indiánů, kteří
vybírali nasbírané zlaťáky. Na oběd byl vynikající
New York hamburger s hranolky a kečupem, moc
dobrá byla také svačinka - jihoamerický toast.

STŘEDA - Asie
Tento den nás čekala výprava do chrámu Šao-lin,
kde jsme museli plnit několik úkolů, např. balancování na laně, sjíždění na laně, přetahování, opičí
dráhu a hod na cíl. Po náročné návštěvě chrámu
jsme se přesunuli ke stolečkům, kde jsme si vyrobili mandaly z koření. Po obědě následoval pravidelný odpočinek u filmu. Snídani jsme začali čínským
vejcem Čcha-jie-tan, na oběd byla thajská nudlová
polévka Chiang Mai a indické Biryani, na svačinku
jsme ochutnali mongolské sladké placky Amtat bin.

ČTVRTEK - Afrika
Ráno nás při nástupu navštívil domorodec z Afriky. Po
svačině jsme si vyrobili africké talismany a přesunuli se
na louku, kde jsme měli za úkol přenést dřevěná dřívka
na hlavě přes řeku Nil, ve které plavali krokodýli, kteří
měli za úkol vystrašit děti, které přenášely dřívka. Jakmile jsme všechna dřívka přenesli, šli jsme vyrábět africké masky. Po obědě následoval tradiční odpočinek.

Odpoledne jsme pomocí bubnů a doprovodných písniček tančili v rytmu afrických písní a přesunuli jsme se
hledat diamanty. Na snídani zaujala svahilská pomazánka Tembo ya tembo, na oběd byla zimbabwská polévka Zulů Ukhilimu amazambane a nezapomenutelné
egyptské Kleopatřiny placky ()ارتابويلك ةراش, na svačinku vynikající somálské řezy Aftida Afrika.

PÁTEK - Austrálie
Tento den jsme si vyrobili nádherná trička, sedli jsme
si kolem ohně a čekali na vyhodnocení celého tábora.
Všichni dostali diplom a na památku píšťalku. Úžasné
byly snídaňové barevné melbournské papouščí řezy

a tasmánské krokodýlí slzy, k obědu aboridžinská letní
tomatová polévka a sydneyská klokaní kapsa s bramborem, celý turnus jsme zakončili oblíbenou svačinkou
Australanů, a to západoaustralským hamdogem.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli
na všech činnostech spojených s letošním přívesnickým táborem. V prvé řadě obci Boršice, která poskytla zdarma prostor chaty, uhradila spotřebovanou vodu a energie a celý tábor dofinancovala částkou 16 000 Kč. Dále děkujeme všem
vedoucím a pomocníkům, kteří se o děti starali a připravili
úžasný program, byli to: Tomáš Kordula, Marie Mrvová, Petr
Dula, Lucie Navrátilová, Denisa Kratochvílová, Jitka Jílková,

Gabriela Dulová, Jana Balíčková, Martin Ryšavý, Hana Jurásková, Eva Copláková, Hana Dudešková, Milena Hlaváčková
a další, kteří věnovali zdarma svůj volný čas pro radost dětí.
Rodině Veverkově děkujeme za úžasnou péči a vynikající
domácí stravu, kterou nás celých čtrnáct dní rozmazlovali.
Moc děkujeme také rodičům, kteří si rozdělili úklid a pomáhali také s doprovodným programem, a dále panu Skupinovi,
který pomáhal s technickým zázemím tábora.

