
Prvý saleziánsky otcovsko - chalanský tábor 2015

9.-12.júl 2015
saleziánska chata Sedmák - Drábsko
18 chlapcov, 7 otcov, 2 SDB, 7 animátorov

Motív - otcovia so synmi a animátormi prežívajú spoločne chlapské dobrodružstvá

Téma - Starovek , Stredovek, Novovek
Alebo inak: Spoznaj, trénuj, buduj

Tábor bol sprevádzaní príbehom, ktorí sa čítal na pokračovanie a vždy druhý deň ráno sa jeho 
myšlienka preniesla do príhovoru a potom aj programu.

Každý deň bola svätá omša, ranná modtlitba a večerné zamyslenia spojené s príbehom.

Roly a zodpovednosti:
Animátori spolu s SDB - príprava programu a organizácia
Otcovia - dotvorenie programu a pomoc všade kde bolo treba
Kuchyňu mali na starosti prevažne otcovia
Otcovia - modtlitby
Chlapci - pri každom jedle mali 3 chlapci pomocnú službu

Rámcový program:

9.7. Štvrtok
8:00 CHALANI VO VLASTNE RÉŽII:
= Navariť OBED
= Nachystať VEČERU
=NACHYSTAŤ VECI: upratať chatu, rozložiť vojenský stan, vykopať blatovú jamu, vykosiť okolie, 
priniesť drevo z hory, ...

18:00 PRÍCHOD OTCOV

19:00 Vstupná úloha pre každého chlapca
20:00 Omša + večera
21:00 Motivačný príbeh 1

10.7. Piatok
Starovek (Lovci a zberači - Pasívne prijímanie, spoznať situáciu)
človek často-krát začína zbieraním informácií, poznatkov a potom pokračuje lovením ako aktívnou 
zložkou zbierania informácií -- preto je dobrý príklad v začiatkoch taký potrebný; povzbudenie 
nutné - všetko to sú spôsoby ako nájsť a prijať svoju hodnotu a miesto na svete, či dokonca naučiť 
sa neznechucovať.

8:30 - Raňajky
9:00 - Program 
Ranné zamyslenie - vovedenie do programu dňa a úloh (starozákonný príbeh Mojžiš)
ÚLOHA: - vyrobiť si lúky a 3 šípy, prak, terč -- učiť sa s nimi narábať
nazbierať BYLINKY 
12:00 - OMŠA + OBED + VOĽNO
16:00 - Slávnostný nástup na súťaže zručnosti s vyrobeným náčiním
SÚŤAŽ
17:00 Bodovanie + vyhodnotenie
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17:00 - Príprava večere - na ohni na horúcich KAMEŇOCH večera - mäso, chleba, zelenina + 
bylinkový čajík
18:00 večera - čo sme si napiekli, to si aj zjeme
19:00 a večerná pohodka
20:00  motivačný večerný príbeh 2
21:45 - MODLITBY + VEČIERKA + ZHODNOTENIE DŇA
22:30 SKÚŠKA ODVAHY pre niektorých

11.7. Sobota - Stredovek (rytier)
Nastáva čas zvnútorniť zozbierané a ulovené zážitky a poznatky, čas nechať tieto veci, aby prešli 
srdcom, alebo nenechať prejsť tie, ktoré by mohli uškodiť - svedomie ako míľnik na ceste životom. 
A preto sa k životu staviame vždy zoči voči - pravidlá i kódex.

8:30 - Raňajky
9:00 - Program
Ranné zamyslenie - vovedenie do programu dňa a úloh (starozákonný príbeh Abrahám)
ÚLOHA: - výroba: palica, meč, dýka, fakle (muži)

12:00 - OBED + VOĽNO alebo kto bude chcieť výcvik s Budzogáňom

14:00 - VÝCVIK V DOBOVÝCH BOJOCH s profesionálnymi trénermi
16:00 -slávnostný nástup na súťaže zručnosti s vyrobeným náčiním +bodovanie + vyhodnotenie
19:00-20:00 -večera + voľno
príprava slávnostného ohňa, faklí,…
OMŠA pri fakliach, všetci vo svojej zbroji

OHEŇ -motivačný príbeh 3, dokončenie

Večer - otcovia s animátormi dohodnutie indiánskych mien pre chlapcov

12.7. Nedeľa - A tvoríš teraz dejiny - Novovek
Nie je ľahké prejsť si zbieraním, zvnútorňovaním a dospieť k zrelosti muža, ktorý žije a nie živorí 
svoj život, ale o to je to vzácnejšie. Nový začiatok, nový domov, nové meno.

NOC - stráženie ohňa, spanie pod širákom / stanom
8:30 - Raňajky
9:00 - Program 
Ranné zamyslenie - ukončenie a pozvanie k novému začiatku (starozákonný príbeh)
Vypaľovanie mien do drevených krúžkov (otcovia)

12:00 - OMŠA + SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MIEN CHLAPCOM

14:00  OBED 

upratovanie

15:00 odchod
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