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Soustředění mládeže program "Obráncem nejen vlasti"                    

 Květnové soustředění mládeže bylo zahájeno v 19:00 na základně VZS v Dolní Vltavici. Po 

ubytování a večeři následovalo již zaběhnuté otužování organismu rychlým zaplaváním si v lipenské 

přehradě. Zbytek večera byl vyplněn stmelováním kolektivu týmovými soutěžemi. 

 Sobotní den byl zahájen rozcvičkou zaměřenou na vytrvalostní běh, silová cvičení a díky 

stoupající teplotě Lipna i plavání. Po snídani byly děti seznámeny jak teoreticky, tak i prakticky 

s dovednostmi týkajících se přežití. Důraz byl kladen především na rozdělání ohně za jakýchkoliv 

podmínek mnoha rozličnými způsoby a získávání vody, její filtraci a úpravu. Po rychlém vytrávení 

oběda byly děti poučeny o balení batohů na několikadenní pobyt v přírodě, co je dobré s sebou mít a 

co už je zbytečné. Po zabalení potřebných věcí jsme vyrazili na pěší přesun do místa bivaku. Hlavním 

úkolem bylo vybudovat si přístřešky schopné odolat nepřízni počasí, což se všem povedlo splnit na 

výbornou.  Po spořádání vlastnoručně připravené večeře a krátkém posezení u ohně se děti vydali na 

kutě. Noc všichni strávili bez problémů.  

 V neděli po probuzení proběhla likvidace tábora a následovala snídaně a návrat na základnu 

v Dolní Vltavici, kde proběhla obvyklá očista v Lipně. Po obědě a krátkém vytrávení se všichni 

s nadšením vrhli na úklid základny. Soustředění mládeže bylo ukončeno v 15:00. 

 Celé soustředění mládeže proběhlo hladce a bez komplikací. Počasí nám přálo a děti si užili 

nocování pod širým nebem za krásného počasí.        

       Zpracoval Bc. Pavel Štěch, 10. 5. 2017 
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