Přílohy
Příloha č. 1: Program akce
Sobota 4.8.

Neděle 5.8.

Pondělí 6.8.

Závod s časem
(ztracený tým) Honzík (1.
Dopolední hra
střelba z luku,
(120 min)
skupina: 6. třída a
Sportovní dopoledne
vysílačky,
1. skupina
výše)
(fotbal, volejbal,
dýmovnice, nosítka,
(starší) - Jan
frisbee, atd.) + lovci a
atd.
zajíci + PRVNÍ
2. skupina
POMOC BARČA
(střední) - Dáňa
(malá milá kočička)
kruhový trénink s
a Luky
Julča (3. skupina: pyramidy, čísla,
Lukášem, Dáňa
3. skupina
bomba a štít,
1. - 3. třída)
ukázka
mažoretky
(mladší) - Julča
veverková hejna

Dáňa a Luky (2.
skupina: 4. - 5.
třída)

Úterý 7.8.

Lodě, lovci a
zvířata - Julča
(přesun z
odpoledne)

Džbán života,
Číselný běh a
Bludiště

Honza VS
instruktoři, 3 týmy
Seznamovací hry:
14:00 (14:30)housenky - střelba,
18:00 (18:30) 1)
poražený jde za
Nízké lanové dráhy
vítěze, sedací hra v
(5 nízkých
kruhu, 3 oddíly lanových drah –
cesta po prkně (Jan)
individuální i
Poznávačka Luky
Zrádná zpráva Luky a
Juniorský orientační
týmové)
Odpolední hra (vyplnění karty +
Dáňa + pašeráci Julča
závod (+
rozvěšení) dále
+ evoluce + draci +
(240 min)
signalizace) Jan
2) Vysoké lanové
Výroba vlajky Luky
dvojice dle zvuků zvířat
dráhy (2 dráhy –
(vlajka, pokřik, název
zhup a provazová
týmu, představení), +
síť – vše s jištěním
začlenit prohlídku u
a sedáky pro děti)
Barči - předání
náramku proti
3) Lasershot –
klíšťatům
projekční indoor
střelnice
Představení oddílů
(vlajky apod.) +
poznávačka,
Atletický souboj Jan,
Večerní
představení konceptu Webové stránky
Stezka odvahy
Milionář Dáňa a
program (60 - tábora (táborový Lukáš + Dopingová (neonové tyčinky, Luky + Dopingová
šestiboj, zlaté kruhy),
kontrola
úkoly během stezky) +
kontrola
90 min)
bodování pokojů,
Dopingová kontrola
rozdělení her
(dopolední skupiny)
Příjezd, ubytování,
procházka areálu s
oddílovým vedoucím
Poznámky/další (pravidla - zákaz
vstupu, neběhat po
schodech apod.,
určení spojky)

Rytířský turnaj
(vodní válka,
hledání ctností,
historické
souvislosti)

Najít v rámci hřiště a
dopolední hry
(teambuilding)
kouzelník trpaslík, obr

Pokračování přílohy č. 1
Středa 8.8.

Čtvrtek 9.8.

Piškvorky, tvorba
příběhu
(zakomponovat
Dopolední hra
typická slova - dále
Výroba motýlků +
(120 min)
zahrát před všemi),
korunky (holky) +
dostat se přes provaz
1. skupina
namaluj si svého
mezi stromy ve výšce,
(starší) - Jan
moderátora/vedoucího, navigátor (rozšířený)
2. skupina
provaz natažený, celý
(střední) - Dáňa oddíl jde (cesta za
a Luky
čepicemi) , AKCE
Šátkovaná, Oxford a
3. skupina
SPONZOŘI - výroba a Cambride, příšery,
(mladší) - Julča
foto
živé pexeso

Pátek 10.8.

Sobota 11.8.

Skála strom most,
příšery (dostat se jako
příšera od čáry k čáře),
draci solo, hledání
(kužele a nafukovací
míček - ve dvojicích
chodí, nesmí spadnout,
Snídaně,
snaží se najít schovaný balení, příprava
míček - do 3 bodů)
k odjezdu,
předání pokojů,
kontrola čistoty
Hutu (pouze dotek,
netáhnout), hrady

Šifrovaná a ping pong Formule 1, příšery a
míček
šátkovaná, piškvorky

Piráti - ztroskotaná loď,
Výlet Ivanka + stavba
poklad leží v řece (nález
domku (musí se vejít
zlata, přepadení
váš oddílový
Zločinci Dáňa a Luky loupeživou karavanou,
Odpolední hra
instruktor) + cestou
(možné začlenit Ivet) rozepře mezi piráty (240 min)
šifry Dáňa,
válka pirátů - dle
poznávačka a kvíz
oddílů), "esence" nebo
(trilobiti) Jan
"scrabble s čísly" Jan

Večerní
program (60 90 min)

Poznámky/další

Galavečer (Kačenka
vystoupení - zpěv,
Ivet - zákusky), Míša
Předání cen, vyhlášení
Šafrová + 1 - ohnivá
nejlepšího oddílu,
Táborák Peťa +
show - 22:00 + výuka
nejlepší pokoj (úklid),
Dopingová kontrola casina Dáňa a Luky +
poděkování
módní přehlídka, král
realizačnímu týmu
a královna plesu,
výuka tance Petr a
Ivanka, DJ Lukáš

Klíště (Julča), tímto
prstenem dohlédnu až
na měsíc

Balení/příprava
logistiky

X

X

odjezd

Příloha č. 2: Harmonogram dne

Časový harmonogram dne
Letní tábor & Honzík

Čas
7:45
7:45 - 8:15
8:15 - 9:00
9:15 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:45
14:00 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 18:15
18:15 - 19:00
19:00 - 19:30
19:45 - 21:15
21:15 - 22:00
22:00
22:30

Akce
Budíček
Ranní hygiena
Snídaně
Dopolední program
Svačina
Dopolední program
Oběd
Odpolední volno
Odpolední program
Svačina
Odpolední program
Večeře
Hygiena/osobní volno
Večerní program
Hygiena
Večerka mladší
Večerka starší

Příloha č. 3: Akční plán
Akční plán - Letní tábor Honzík
Datum konání akce: 4. - 11- srpna 2018
Místo konání akce: Šlovice
Odpovědný vedoucí: Jan Dvořák
Čas
Položka
Nakládka věcí ze skladu Jabloňová +
10:00
Pudlovská
12:30 - 13:00Vyzvednutí instruktorů + nakládka
osobních věcí
Doražení na místo srazu Yeti + Navara +
13:10
celý realizační tým
13:15
Doprava - kontakt s řidičem

Poznámky
Odp.
Označení věcí
(položky v krabicích) Jan
Postoloprty, Blšany,
Louny
Jan
Jan,
Parkoviště v Domcích Petr
Jan

Stůl, lavice, nalepit
nápis registrace,
Příprava technického zázemí pro registraci mattoni (30 ks)

Registrace účastníků a kontrola
dokumentace

13:20 - 13:45Konzultace léků a zdravotního materiálu

Lukáš,
Petr

Posudek o zdravotní
způsobilosti,
prohlášení zákonného
zástupce (Z), kartička
zdravotní pojišťovny
(okopírovaná), GDPR Barča,
(Z)
Ivanka
Kontrola léčiv a
dávkování na obálce s
již známými
informacemi + připsání
nových + nabídka
kinedrylu
Barča

Předání informace o
nástupu, dostatek míst,
volba sedadla, s
nakládkou zavazadel
pomáhá Petr a Lukáš,
Vydání náramků - 3 velikosti, komunikace + prvotní kontakt s
Julča,
s účastníky
účastníky
Danča
Komunikace s řidičem, Petr,
Logistika zavazadel a řízení provozu
nakládka zavazadel
Lukáš
Tisk a předání
Řízení akce odjezdu, operativní řešení
formulářů pro
případných problémů
registraci
Jan
Komunikace s účastníky a rodiči
Zdvořilost, příslušnost všichni
Sbalení registrace a všech dokumentů do Po registraci všech
Barča,
batohu
účastníků
Ivanka

Pokračování přílohy č. 3
Čas
Položka

13:50

Poznámky

Odp.

Nakládka stolu a lavic,
zbylých mattoni
Petr,
Úklid zázemí registrace
(Navara)
Lukáš
Julča,
Přepočítání účastníků,
kontrola 2x
Danča
Zajištění sáčků, ubrousků před odjezdem
Jan
Ivanka - Yeti, Petr Odjezd
Navara, ostatní Volvo Jan
Zajištění ubytování
účastníkům a
realizačnímu týmu,
Příjezd do Šlovic, komunikace s provozní klíčů, rozdělení pokojů Jan
Petr,
Řízení vykládky zavazadel
Pomáhají účastníci
Lukáš
Yeti, Navara, logistika Petr,
Vykládka vybavení
do místního skladu
Lukáš
Komunikace s řidičem - odjezd
Jan
Ivanka,
Barča,
Jan

15:00 - 16:00 Řízení ubytování účastníků
Uskladnění léčiv,
systém organizace
podávání léčiv
(kontrola vedoucích)

Barča

Výpomoc s logistikou zavazadel do
pokojů

Hlavně menším

Lukáš,
Petr,
Jan

Kontrola ubytovaných a výlep materiálů

Seznam ubytovaných,
harmonogram dne,
předání informací o
odpoledním programu Julča,
(čas, místo srazu)
Danča

Zajištění zdravotní místnosti

16:01
Začátek odpoledního programu
Dále organizace dle harmonogramu dne

Procházka areálu,
seznamovací hry (viz
harmonogram akce)

