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Bylo již zpracováno celkem 6 témat – Oheň (2013),  Voda (2014), Vzduch  (2015), Země 
(2016) a Indiáni (2017 a 2018).   

Letos proběhl již 6. závěrečný ročník pobytového tábora spolku Bludiště, opět v táborové 
základně Luhy u Potůčků. Po loňském úspěchu a zdaleka nevyčerpaném fondu her a nápadů 
jsme plynule pokračovali v rozvíjení tématu z loňského roku = Indiáni. Pobytu se zúčastnilo 
28 dětí – byly rozděleny do 3 indiánských kmenů (Haďouni, Vlčata a Barvouni). Polovina dětí 
byla nových – na táboře poprvé, druhá polovina s námi trávila již minimálně jedny prázdniny. 
Mazáci si připomněli svá indiánská jména z loňského roku a nové děti se nenechaly zahanbit, 
a tak jsme letos na táboře přivítali např. Bystré Oči, Netopýří Ouško, Mlsnou Pacičku, Divoký 
Západ či Rychlého Lovce. Letošní rok jsme zahájili společnou výrobou indiánského totemu. 
S vyřezáním nám pomohl odborník pan Milan, který motorovou pilou vytvořil úžasné dílo. 
Společně s dětmi jsme totem již dopravili na posvátné místo, ukotvili a pak natřeli barvami. 
Nechyběl nám ani mučednický kůl. Původně však měl být používán zřídka, jen v případě 
velkých prohřešků a kalamit, ale nakonec se z něj stala vyhledávaná atrakce. Děti se 
dobrovolně nechávali ke kůlu přivazovat a „mučit“ – lechtat, šimrat stéblem trávy, krmit, 
kropit vodou, pomalovat borůvkami….Získávali za to naopak bod – jeden korálek na svůj 
indiánský náhrdelník jako symbol překonání mučení u kůlu. Další korálky mohly děti získat za 
účast nebo vítězství v různých soutěžích a aktivitách, za splnění úkolů, které pro ně byly 
v průběhu celého týdne nachystány (korálek osamělosti = 2 hodiny v přírodě bez přítomnosti 
dalšího živáčka, korálek odvahy = účast na nočním výsadku, korálek mlčení = min. 2 hodiny, 
korálek mohly získat i za noční hlídku, spaní pod širákem, indiánskou rozcvičku, přípravu 
ohniště, lovení předmětů ze dna bazénu, uvaření česnečky v kotlíku nad ohněm, za 
vědomosti … Děti byly vedeny i k týmové spolupráci – celý indiánský kmen připravil např. 
stopovačku s úkoly pro jiný indiánský kmen, hledali a skládali společně rozstřihanou zprávu 
s informacemi o totemu, skládali podle abecedy rozstřihaná indiánská slova, hráli indiánské 
Aktivity (nakresli, ukaž, popiš). Všichni si zvládli zastřílet z praku, luku i ze vzduchovky. 
S vedoucí Vlčí Mámou odhadovali, jak dopadnou započaté pokusy a vymyslely i, jak postavit 
vejce na špičku.     

Děti odjížděly z tábora plny zážitků. Strávily nádherných 7 dní v malebné přírodě uprostřed 
lesů spolu s bezva partou kamarádů. Počasí nám též přálo a rodiče, kteří nás přijeli v pátek 
navštívit, si užili slavnostní večerní táborák, vykouřili s námi dýmku míru, pojedli pečené 
„hady“ a aktivně se zapojili do sobotních dopoledních her – nejvíce všechny nadchla nová 
hra Šmajdavá, tradiční pohybové piškvorky a pohyblivé pexeso, Mrkaná, Na třetího a také se 
nám podařilo úspěšně rozmotat Gordický uzel.  

Všichni si odváželi kromě zážitků také vlastnoručně nazdobené triko (klasická batikovací 
metoda doplněná vytloukací technikou), tuší pokreslené dřevěné špalíčky, a pamětní placku 
se symbolem Tábora Souznění. Se zdravotnicí Černou Kvočnou jsme si ověřili (názorně) a 
ujasnili, jak se chovat v případě žilního krvácení, zástavy srdce….. a s kuchařinkou Smaženou 
Cibulkou jsme si pořádně přecpávali naše zmlsaná bříška. V přírodě to dobře tráví. Jídlo bylo 
moc chutné, vydatné i zdravé a bylo ho stále dost. 



 Poznámka: 

Děkujeme za finanční podporu, bez které bychom nebyli schopni zrealizovat tábor v takovém 
měřítku, v jakém se nám to daří díky podpoře Krajského úřadu K.Vary a Statutárního města 
Karlovy Vary. Snažili jsme se po celou dobu organizování našich táborů zachovat stejnou 
cenu účastnického poplatku tak, aby byl tábor finančně dostupný i pro rodiče s více dětmi. 
Díky finanční podpoře Statutárního města Karlovy Vary a KÚ K.Vary se nám tento záměr 
podařil. Nejvyšší položku – pronájem táborové základny - jsme nemuseli rozpočítávat mezi 
rodiče, ale pokryli jsme ji právě z dotace KÚ, za což Vám ještě jednou velmi děkujeme. Dotaci 
z Města jsme použili na úplnou úhradu vstupu do Aquacentra v Jáchymově a částečně na 
úhradu materiálu – odměn pro děti. O poskytnuté dotaci jsme veřejnost informovali 
prostřednictvím webových stránek našeho spolku Bludiště, z.s. 
(http://www.bludistekv.cz/pro-deti-a-studenty_tabory-a-akce), na pozvánkách (plakátech) 
na akci a cedulemi, které po celou dobu tábora visely v jídelně a pak byly přesunuty k 
závěrečné indiánské tombole. 

 


