
Příměstský tábor v DEBŘI 
 

24.7. – 28.7. 2017 



… nástup všech táborníků na hřišti školy 
… předání důležitých informací od hlavní trenérky Jany 
 

… a hurá na sportování a hry   



… první trénink a hry na louce u Jizery, 
starší děti ….. 



…… mladší sportovci si dávají do těla na 
hřišti u školy  



…… průprava míčovou 
technikou v hale školy  



……  plavecký trénink v bazénu se slanou 
vodou 



……  vlakem do Bakova a dál pěšky na 
Zvířetice 

První společný výlet  



… ukázka krmení čápů na Zvířeticích  
             …. děti byly naprosto ukázněné a dostaly za to 
velkou pochvalu od domácích i od nás 



……  příprava bojovky pro mladší děti, 
cestou ze Zvířetic na vlakové nádraží do 
Bakova  



……  i v průběhu bojovky se našel čas 
na krátké protažení a skákání panáka  



……  co to bude asi zase za úkol ?? … 



……  další úkol a čeká nás běhání s plnou 
polní, hurááááá 



……  konečně hledání pokladu. Co tam asi najdeme? 
           ……. a nezapomeňte najít i kamarády ze starší 
skupiny, nabádá hlavní trenérka Jana 

……  už ho máme a královsky se rozdělíme 



……  společná fotka na Zvířeticích a jde se na vlak, za 
chvilku nám to jede …. jinak musíme pěšky až do Debře 



… vědomostní kvíz  a svačina 
při čekání na nádraží v Bakově  



… další den nás čeká výlet ke koním do Podlázek 
… opět velká pochvala všem dětem, jak se chovaly  



… ve stájích 
… občas nějaká mrkev, či tvrdý chléb skončil v žaludku 
malých sportovců, než v žaludku koňském   



… hry na hřišti v Podlázkách u Jizery  



… každý si přečetl svůj nalezený úkol  

…. bojovka cestou z Podlázek   
 do Debře 



… pod železniční tratí, kousek od Debře. Už toho máme dost v nohách, máme             
          splněno hodně úkolů a taky máme hlad. Co 
               bude asi dobrého k obědu? Hlavně aby 
                    byl ten výbornej josefodolskej chleba,   
       třeba jenom s máslem.   



… návštěva muzea METODĚJE VLACHA  v  Mladé Boleslavi 
    … z Debře jedeme vlakem na hlavní nádraží v Mladé Boleslavi a pak vzorně 
 přecházíme od nádraží k muzeu 
         …. před samotnou prohlídkou je nutné se trochu posilnit 







… jako odměna je pak čeká sklouznutí po opravdové záchranné letecké klouzačce  



… od muzea přecházíme do lesoparku Štěpánka, kde nás čeká oběd, malý odpočinek   
 a volejbalový trénink 

… jo, už bych si dal taky něco k jídlu 

       na blbosti sílu ale ještě máme … 



… už je to tady, všichni do řady a první je polévka 



… po jídle příprava hřiště 
     …. lajnování musíme ale ještě trochu potrénovat 



… rozcvička s míčem a hodně srandy  



… večerní hra v tělocvičně 



… hraní a zpívání  



… páteční olympiáda  







 … společné maškarní cvičení  





… závěrečný nástup a rozdávání medailí a diplomů 
      …. nikdo neprohrál, všichni jsou na prvním místě  















……  důležité osoby celého tábora … naše tři asistentky 



Celý týden proběhl k velké spokojenosti dětí i všech trenérů    


