DEBRU-CAMP 2015 - Proč jste také
nejeli?
Ve dnech 11. – 13. září 2015 byl pro zájemce o letní činnost připraven program na táborové
základně v Budislavi. Celý pobyt na táborové základně byl připraven ve dvou rovinách a to aby si
tento víkend užili členové z klubů a jejich vedoucí se něco dozvěděli o přípravě a vlastní realizaci
letních táborů.

DEBRU-CAMP 2015 - Proč jste také nejeli?
Debrujáři na táborové základně Budislav
Ve dnech 11. – 13. září 2015
byl pro zájemce o letní činnost
připraven program na táborové základně v Budislavi.
Celý pobyt na táborové základně byl připraven ve dvou rovinách a to aby si tento víkend užili členové
z klubů a jejich vedoucí se něco dozvěděli o přípravě a vlastní realizaci letních táborů.
Při malém zájmu o tuto problematiku z ostatních klubů, vedoucí klubů z Pardubického regionu
připravili zajímavý program pro všechny.

Pro účastníky byla připravena 12. vědecká konference o vodě a celý program byl připraven tak,
aby jednotlivé aktivity se střídaly za sebou, jak to bylo jenom možné.
Pátek byl věnován nejdříve seznamovacím a pohybovým hrám a také se nezapomenulo na noční hru.
V sobou PhDr. Jindřich Podvodníček zahájil XII. VĚDECKOU KONFERENCI o vodě a činnostech
s vodou spojených.
Účastníci se po fyzické a psychologické přípravě nalodili do „ponorky PODVODNÍček 02“ a snažili se
vyřešit problém s poškozeným skafandrem, nedostatkem kyslíku a přesunem z ponorky na souši.
Odpoledne se zahrálo několik her jako je KUBB nebo MELKKY, v další části programu se členové
konference naučili chodit po vodě. Pro účastníky bylo připraveno tolik aktivit, že ne vše, co bylo
připraveno se podařilo splnit.
V neděli nás čekalo lezení po horolezecké stěně a slavnostní ukončení XII. VĚDECKÉ KONFERENCE,
zde účastníci získali za své vědomosti a znalosti certifikát. Po předání ocenění část dětí z klubů
Pardubického regionu odjela domů a pro účastníky z Kladna byla připravena vycházka po Budislavi.
S vedoucí z KMD Kladno jsme se podělili o zkušenosti při pořádání letních táborů, přípravě
celotáborových her a možnostech využití naši základny a jejího vybavení v průběhu roku.
Bylo velkou škodou, že se na přípravě této akce
podílelo mnoho lidiček z našich klubů
a při vlastní realizaci bylo přítomno dalších 6 vedoucích,
kteří věnovali svůj volný čas na akci,
o kterou byl tak malý zájem.
Důležité je, že všichni účastníci XII. VĚDECKÉ KONFERENCE
si to užili.
Můžete se aspoň podívat na naši
FOTOGALERII.

Josef Coufal, vedoucí Debru-campu
Počet dětí: 8
Počet dospěláků při realizaci: 7

