
Pozvánka na tábor - Mafie, aneb prohibiční 20. léta v Americe
Volnočasový spolek Barnabáš opět pořádá pobytový tábor na Maděře.

Stejně jako loni se tak stane ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička a od řeckých bájí a bohů se

přesuneme do 20. let minulého století, kdy byla v Americe v platnosti absolutní prohibice. V našem

případě ovšem půjde o prohibici na sladkosti. Protože však máme cukrovinky

rádi, přidáme se k tajné skupině, která cukrovinky pašuje a snaží se o zrušení zákazu.

V kulisách krásné přírody se dozvíme něco z historie, seznámíme se s nejznámějšími esy podsvětí,

vyzkoušíme si výrobu některých dobrot a pokusíme se sestrojit bombu. Program bude jako již tradičně
založen na pohybových hrách na čerstvém vzduchu. Chybět nebudou ani tradiční táboráky, diskotéka,

noční hry a celodenní výlet.

Děti budou mít možnost plnit různé dovednostní výzvy a díky tomu se posouvat v hierarchii a získávat

vyšší postavení, s čímž se budou pojit různé výhody. Mimo svůj osobní rozvoj se děti budou učit

pracovat v týmech a objevovat jedinečné schopnosti každého z nich a využívat je při týmových hrách.

KDY: od 16.7. do 23.7.2023

KDE: Skautská základna střediska Tilia Polička (Telecí 136, 572 01 Polička)

CENA: 4300 Kč

PRO děti od 6 do 15 let

UBYTOVÁNÍ: Stany s podstavou

Více informací a přihlášky na: https://www.spolek-barnabas.cz/

https://www.spolek-barnabas.cz/


Fotky z loňského ročníku si můžete prohlédnout na našem Facebooku Volnočasový spolek Barnabáš |

Facebook

Volnočasový spolek Barnabáš vzniknul v roce 2022 s cílem pokračovat v pořádání táborů na Maděře,

poté, co se dlouholetý organizátor Milan Matouš rozhodl tuto činnost předat dále. Celá stará parta

vedoucích zůstala a založila spolek, aby tato tradice mohla být zachována.

Pod vedením nového hlavního vedoucího a předsedy Jiřího Paulíčka byl tábor zorganizován již v roce

2022 a rozhodně nebyl poslední.

Každý rok (i před založením Barnabáše) máme jiné téma a s ním související program a děti tak mají

možnost nahlédnout do různých historických období či fiktivních světů a naučit se různým

dovednostem.

Když byl tématem například Sherlock Holmes, pěstovali jsme si logické myšlení při řešení detektivních

případů. Během Star-wars jsme rozvinuli bojové schopnosti při zápasech se světelnými meči a sledovali

jsme přerod Anakina Skywalkera na Darth Vadera. Další rok jsme se snažili stát samuraji a zjistili jsme, co

je kodex bushido. Během cest časem jsme sledovali vývoj lidstva a viděli důležité historické události a

jejich dopady. Když bylo tématem „z pohádky do pohádky“, napravovali jsme chyby nezbedného skřítka,

který příběhy rozházel a pomíchal. Vloni jsme se potkali s řeckými bohy a letos se už těšíme na

mafiánský boj za cukrovinky.

Jsme rádi, že se k nám děti rády vrací a budeme se ze všech sil snažit, aby tomu tak bylo i nadále.

Jiří Paulíček a tým Barnabáš

spolek-barnabas.cz

tabor@spolek-barnabas.cz
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