
Denní program Vltava 2015 - I. turnus

Dopoledne Odpoledne Večer

1.VII st Příjezd

Rozdělení materiálu, instruktáž o stavbě 

stanu a péči o materiál, vzorová stavba 

tábora, seznámení s okolím

Posezení u ohně, vysvětlení základních 

principů chování v přírodě a splouvání 

řeky

2.VII čt

Rozdělení posádek a družstev, tréning 

na vodě, nácvik plavby (Splutí Vyšší 

Brod >>> U Veverek)

Hry na vodě - zdokonalení zručnosti v 

ovládání lodi: přejezdy proudu, obraty ve 

vytyčeném prostoru

Hry na suchu: slova

Oheň, zhodnocení denního programu

3.VII pá
Hry na vodě: Šnorchl, podplování lodi

Hry na louce: logické hry se zápalkami

Hry na vodě - zdokonalení zručnosti v 

ovládání lodi: slalom, přejezdy proudu, 

skok bokem

Oheň, zhodnocení denního programu, 

zpívání

4.VII so

Hry na vodě: Surf, štafeta, obíhaná, 

zlatokopové, tréning chování při 

převržení

Biatlon, hry na louce (Kimovka, Matika, 

Rubik, Ryby…)

Oheň, hodnocení soutěží a rozbor chyb, 

seznámení s programem na příští den, 

zpěvy

5.VII ne Návštěva ve městě Přejezd Vyšší Brod >> Metlice Četba 

6.VII po Přejezd Metlice >> Branná
Hry v lese: hlavolam, motorky, tyčka, 

navigace, pohádky
Oheň, zpěvy

7.VII út
Hry na louce: Pohádky, had, karty, 

pantomima

Hry na vodě: Vietnamský převozník, 

nácvik vylehnutí, tréning opuštění lodi 

při převržení

Oheň, seznámení s programem na 

příští den, zpěvy
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8.VII st Přejezd Metlice >> Český Krumlov Přejezd Metlice >> Český Krumlov
Oheň, seznámení s programem na 

příští den, zpěvy

9.VII čt Hry v lese: chýše, přežití
Hry na louce: předávání textu, mapy, 

hlavolamy, řezání dřeva…
Oheň, zpěvy

10.VII pá
Hry na vodě: přejezdy v proudu, slalom

Hry na louce: kostky, věž…

Hry v lese: pavouk, kolíčky, přírodopis

Vltavská kvákalka

Oheň, seznámení s programem na 

příští den, zpěvy

11.VII so Přejezd Český Krumlov >> Dívčí Kámen Přejezd Český Krumlov >> Dívčí Kámen Oheň, zpěvy

12.VII ne

Regenerace sil - volný program, 

jednoduché dobrovolné nesoutěžní 

discipliny, střelba ze vzduchovky

Návštěva hradu, lukostřelba Oheň, zpěvy

13.VII po

Hry na louce: sněhulák, had, 

spermie,barevná hudba (hledání 

řízečku)...

Hry na louce (hututu…), příprava ohně závěrečný oheň

14.VII út Přejezd Dívčí Kámen >> Boršov odjezd do Prahy
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