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Osvìdèené 
vodní „zbranì“

Balónkový volejbal
Měli jste na programu volejbal či přehazku a je úmorné vedro? Nevadí. Připravte si 
asi dvacet balónků naplněných přibližně 
z poloviny vodou. Každé družstvo se snaží zabránit, aby na jejich hracím území balónek praskl a naopak se snaží, aby všechny balónky popraskaly na území soupeře. Hra vyžaduje hodně zručnosti, protože balónky s vodou se chovají velmi nevyzpytatelně! Hráč, který má balónek v ruce, se nesmí pohybovat, 

než pošle balónek na území soupeře, může přihrát spoluhráči a to maximálně třikrát.

Mokrá vybíjená 
Hrajte klasickou vybíjenou jen s tím rozdílem, že místo míče použijete „vodní bombu“. Do středu herního území nezapomeňte umístit lavor s vodou na „dobíjení“ míče. Při každém upadnutím míče na zem ho pak namočením dobijte.

Hasièi
Rozdělte se alespoň na dvě družstva. 

Každá skupina dostane misku a dostatek 

papírů.  Misky umístěte do vzdálenosti 

dvaceti metrů od zdroje vody. Hráči mají 

za úkol naplnit co nerychleji svoje misky 

vodou jen s pomocí papíru.

V druhém kole zvyšte obtížnost, každé 

družstvo bude mít jen jednoho vidoucího, 

všichni ostatní budou slepí!

V každé táborové kuchyni jsou vždy po ruce různé lavory, kýble, či kropáče – ideální nádobí pro jednorázové zlití nic netušící oběti. 

PET láhev s otvorem ve víčku  – vhodná pro souboj na větší vzdálenost, „vypálí“ menší dávku a není třeba stále doplňovat. Je-li třeba větší kadence, stačí odšroubovat víčko, pak máte zásobu vody na dva až tři výstřely.

Vodní bomba  – za vodou „nacucaný“ kus molitanu je skoro povinnost nahradit hadrové koule pro letní přestřelky. Každá družina má svoji základnu u lavoru s vodou a po zasažení soupeřem je nutné dojít své zbraně dobýt – namočit.

Pistolky nejrůznějšího kalibru  – domluvte se před táborem a vybavte se každý vodní zbraní – za celkem malý peníz si užijete o táborových vedrech spoustu mokré 
zábavy…

Parný táborový 
den, blíží se konec 
poledního klidu, 
kdo nespí už jen 
malátnì bloumá 
po táboøišti… 
Naprosto ideální 
doba na poøádnou 
vodní bitvou! 
Staèí, když se 
najde jeden 
provokatér 
èi družina 
s nachystanou 
vodou 
k palbì…
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Mokré trièko
Ke hře bude každý potřebovat „vodní bombu“. Rozdělte se na několik skupin alespoň po čtyřech hráčích a v každém družstvu vyberte jednoho kapitána, ten jako jediný má na sobě tričko, ostatní jsou v plavkách. Cílem hry je uchránit tričko svého kapitána před létajícími vodními bombami. Není povelen žádný kontakt mezi hráči, pouze bránění střelám v letu vlastním tělem.  Kapitán a s ním i celé družstvo odchází ze hry v okamžiku, kdy na jeho tričku není ani kousek suchý! 

Ždímák
Všichni musí k této 
hře nastoupit řádně 
oblečení v plavkách, 
tričku a teplácích. 
Jednotlivé týmy 
vysílají štafetově své 
hráče k vodě. Dotyčný 
doběhne do vody, celý 
se namočí a co nej-
rychleji se vrací zpět 
ke svému týmu, kde 
se snaží do lavoru vyž-
dímat co nejvíce vody. 
Můžete hrát s povo-
leným či zakázaným 
svlékáním oblečení. 
Další smí vyběhnout až 
v okamžiku, kdy před-
chozí hráč doždímal.

Pořádáte každý tábor olympiádu 

v klasických disciplínách? 

Uspořádejte letos vodní 

olympiádu! A jaké použít 

disciplíny? Co třeba:

Vodní olympiáda

Vymyslete si i další disciplíny a tu, 

která vás nejvíce pobaví, pošlete 

do konce prázdnin s alespoň 

jednou fotografií na adresu 

skautjunak@skaut.cz.
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Ke hře bude každý potřebovat „vodní bombu“. Rozdělte se na několik skupin alespoň po čtyřech hráčích a v každém družstvu vyberte jednoho kapitána, ten jako jediný má na sobě tričko, 

- běh proti proudu potoka na 100 m na čas

- běh v ploutvích v mělké vodě a na suchu

- přechod vody na chůdách

- závody na ucházejících matracích

- štafetový běh s nafukovacím 

kolem a rukávky


