TÁBOROVÁ
KRONIKA
Skautský tábor – Skalka ( Podbřezí )
2003
Družiny-Mobidik ( Helča Vlasáková, Andulka Kadeřávková, Adéla
Kuchařová, Kristýna Petříková, Karolína Menoušková, Míša Beranová )
Itimala ( Petra Skalická, Adéla Šlapáková, Lenka Erbenová, Míša
Beranová, Adéla Nováková (TpO), Dita Kramářová, Zuza Horáková )
Rose Mary ( Veronika Metzlová, Marcela Rösslerová, Míša
Menoušková, Anička Rousová, Zuzka Beranová, Kristína Bartošová,
Míša Bajerová )
Morfeus ( Simona Jirsáková, Markéta Jarkovská, Jitka Babicová,
Adéla Nováková (Blešno), Marťa Kuchařová, Hanička Hájková )
Shapaa-y ( Martin Černý, Vašek Bárta, Honza Krejcar, Tomáš
Krejcar, Honza Baťka, Daneček Hubálek, Lukáš Petera )
Hispaňola ( Radim Horák, Víťa Zubr, Matěj Horák, Víťa Vlasák,
Robin Zubr, Vlastík Erben, Jakub Horák )
Skrytá Pomsta ( Ondra Hůlka, Petr Kopelent, David Horák, Kuba
Krejcar, Ondra Kazda, Tomáš Kopecký, Tomáš Zábranský, Vašek
Chládek )
+ 1. vlajková loď Černomořské flotily – Roveři ( Kuba Charvát, Víťa
Charvát, Tomáš Jeníček, Magda Valešová, Radka Rückerová, Anča Hůlková,
Lucka Štursová, Monika Metzlová )
Po dlouhých letech jsme pro náš letní tábor změnili tábořiště. Z Orlického
Záhoří jsme se přesunuli do Podbřezí, kde se nám na čtrnáct dní přechodným
domovem stala louka u zámku Skalka. Jak jsme oněch čtrnáct dní prožili se

dozvíte z této kroniky. Psal jsem ji na základě denníků všech družin a doplnil
jsem ji o pár svých postřehů. Takže vzhůru na palubu!!
Den první – Nalodění
Budíček…Vyrážíme vstříc čtrnáctidenním zážitkům. Přijíždíme do tábora, a co
nevidíme, vlajková loď již kotví v přístavu ( letos jsme totiž námořníci ) .Po
zběžném rozkoukání se začínají rozdělovat kajuty. Sleduji, jak se malí
námořníčci dohadují o spolunocležnících a o výběru kajut. Nakonec je dosaženo
všeobecného uspokojení, takže začíná utváření kajut k obrazu svému. Pokud je
námořník spokojen, vydává se jen tak lelkovat, nebo pozoruje stálé dodělávání
okolí tábora. To provádí hlavně Vedoucí a Roveři. Na lodi a vůbec všude je
dosti parno, tak se co chvíli schováváme někam před sluníčkem. Do žaludku
jsme dostali výtečný guláš s chlebem, o to nám je tíž. Velmi vhod nám přijde
první rozkaz z kapitánského můstku a tím je – zahrabat hadici v potoce.
Radostně rozkaz plníme, neboť nám přináší vytoužené osvěžení. Rozkaz byl
splněn rychle a tak se převlékáme do suchého a vyrážíme na obhlídku okolí, aby
nám mateřská loď někde nenarazila. Shlédneme Židovský hřbitov, splav i zámek.
Poté přichází na řadu koupání v moři ( potoce ). Nejprve děvčata a poté chlapci
se koupají nad splavem. Osvěžení vpravdě báječné. Během dívčí koupele chlapci
připravovali za pomoci Roverů oheň na večerní opékání vuřtů. Než jsme šli
opékat, tak jsme si všichni vymysleli názvy lodí a začali pracovat i na pokřicích.
Lodí je celkem sedm,plus dvě specielní – 1. vlajková loď černomořské flotily
( Roveři ) a mateřská loď ( vedoucí ) s kapitánem Šídlem. Večer jsme si opekli
vuřty a poté nám Kuba Charvát četl povídky. To už se čas přehoupl do pozdních
hodin a je čas večerky. Po očistě ještě v posteli vstřebáváme první nabyté dojmy.
Nalodili jsme se a plujeme na ostrov pokladů…Dobrou noc…
Den druhý – Dostavba mateřské lodi a okolních přístavů
Budíček.. Opět jsme se probudili do krásného dne. Slunko nás hřálo do tváří již
od rána. Rozcvičku nám zpestřila hra Remsese. Na ranním rozkazu jsme se
dozvěděli, že Tomáš, Belo a Blud večer opustili bez dovolení tábor a za trest
musejí oškrabat všechny brambory k obědu. Pokud prý ještě něco vyvedou, tak
pojedou domů. To jim ten tábor pěkně začal, nu což mohou si za to sami. Po
rozkaze jsme šli pracovat na věcech, které budeme užívat celý tábor. Např.
sušák ( ten bohužel více než dost ), fotbalové a volejbalové hřiště, táborový
kruh. Stožár dělají Roveři. Měl to být stěžeň k lodi, ale spíše to vypadá jako kříž,
alespoň že jsou tam ty vlaječky. Simča a její družina udělali kolem stožáru
růžici, která ukazuje světové strany. Práce to je těžká a v tom teple nám nejde
moc od ruky. Proto ji asi budeme dodělat po poledním klidu. Ale co to slyším…
už křičí: „Příprava na oběd“. Hurá na květák s bramborem a okurkovým
salátem. Budu pokračovat později... Oběd byl vynikající, tedy až na ty brambory
J Ne i ty byly dobré. Odpoledne doděláváme to co jsme ráno nestihli a když to

máme, tak si přišíváme „frčky“ na trička. Na ty poté budeme dostávat hodnosti.
Za každých 50 bodů budeme povýšeni. Nejmenší hodností je plavčík a nejvyšší
je kadet. Nad ním už jsou pouze kapitáni a admirálové, ale to jsou vedoucí. Tam
se obyčejný smrtelník nedostane, oni nemají rádi, když jim někdo velí J
V průběhu této činnosti se také chodíme koupat ke splavu. Po svačině jsme se
pustili do přípravy scének. Úspěch máme pouze střídavý. Více scének
zavrhneme, než nacvičíme a použijeme. Ale na táborák se moc těšíme. Rychle
odbudeme večeři a netrpělivě čekáme na konec večerního rozkazu. Pak již hurá
k ohni. Jako vždy zahájíme písní Červená se line záře. Role konferenciéra se
ujal Víťa a hned jsme nacvičili „píseň“ Či-ua-ua. Poté se střídají scénky a
písničky. Na kytaru hraje Tomáš Jeníček. Pak už je čas… Dobrou noc
Den třetí – Vyplouváme k ostrovu pokladů
Budíček…Opět krásné slunné ráno. Jako správní námořníci jsme si protáhli těla
na rozcvičce. Po snídani jsme si vyzkoušeli pár tábornických dovedností pod
dohledem z admirálské lodi. Byla to např. práce se sekyrou (Přemek), mapové
značky (Radka), uzlování (Petra) atd. Nejvíce činnosti bylo do oběda. Nejprve
jsme se všichni museli schovat v táboře. V roli hledačů se představili Tomáš a
Monika. Našlo se pár jedinců, kteří nebyli nalezeni. Malý Vlastík se schoval do
krosny, Andulka ( Super ) se schovala paní kuchařce do stanu pod postel atd.
Poté již bylo uprostřed tábora připraveno sedm ešusů plných vody. Naším
úkolem bylo přenosit vodu z ešusů pomocí lžíce do prázdných ešusů opodál.
Nevyplatilo se moc spěchat, raději pomalu, ale donést. Poté jsme běhali spojeni
za ruce okolo tábora. Poslední úkol byl dosti záludný. Nejprve jsme se postavili
na kládu a poté nám bylo řečeno, že se musíme seřadit podle křestních jmen.
Vznikla komická situace, kdy jsme museli přes sebe přelézat. Nejvíce se však
pobavili vedoucí. Např. Ondra Hůlka ty nejmenší přenášel, nebo Vašek Bárta,
když se řeklo podle křestních jmen řekl: „Takže já jsem Bárta“. No zkrátka
legrace. Nakonec se nám tyto soutěže přehoupli až do odpoledních hodin. Po
svačině se mírně zhoršilo počasí a tak jsme v hangáru hráli obdobu televizní hry
Nejslabší máte padáka. Deset dětí soutěžilo a Magda s Víťou dávali otázky. O
tom kdo vypadne rozhodovali ostatní svými hlasy. Nepřízeň počasí stále
pokračovala a tak se i večerní rozkaz odbyl v hangáru. Poté jsme se kvapně
umyli a hajdy na kutě. Do večerky jsme měli ve stanech volný program. Dobrou
noc…
Den čtvrtý – Doplňování zásob
Budíček… Rozlepit ospalá očka nám tentokráte dalo více práce než dřív. Počasí
bylo takové ospalé. Na ranním rozkazu jsme se dozvěděli, kolik z nás bude plnit
bobříka mlčení a dnešním dnem začali i „péráci“ s plněním jejich odborky tří
orlích per. Jsou jimi Vašek Bárta, Víťa Zubr, Radim Horák, Verča Metzlová,

Honza Krejcar a Simča Jirsáková. Po snídani ( málem bych zapomněl na hru,
která nás provází celým táborem, je jí Jedlík- za celý den nesmíte vrátit nic
z jídla, každý den se začíná znova ) jsme se odebrali na dolní palubu ( hangár )
a tam jsme modelovali z hlíny. V plné nahotě se zde projevila fantazie nás všech.
Bylo zde vidět spousta rozmanitých zvířat, ale i andělíčci a jiné umělecké
výtvory. Po obědě, jsme se vypravili na Rajský ostrov pro zásoby. Naším, dosti
přetěžkým úkolem, bylo posbírat co nejvíce papírků, přičemž za jednu cestu se
mohl nést pouze jeden papírek. Sbírání nám ještě ztěžovali suchozemští žraloci (
Roveři ). Při terénu, který tam byl se divím, že se nikomu nic nestalo. Po vydatné
svačině nás čekalo Foto-Rallye. To spočívalo v tom, že podle fotek z vesnice
Podbřezí jsme měli najít místa vyfocená.. Na každém stanovišti stál jeden
vedoucí a zkoušel nás z toho, co jsme předešlý den nacvičili- květiny, mapové
značky, uzle, zdravověda. Nejtěžším úkolem bylo si zapamatovat 13 jmen
z místního památníku obětem první světové války. Večer byla očista celé
posádky. Povinně jsme se všichni museli osprchovat. Fůj.. během léta, kdo to
kdy viděl J. Pak již zbývalo pouze zalehnout a spát. A také se pořádně přikrýt,
neboť noc byla chladnější než ty předchozí. Dobrou noc …
Den pátý – Ztracená čísla, 1. námořnický bál
Budíček… A rychle proběhnout. Šídlo nás dneska honí. Rozcvička byla
důkladná J Po ranním rozkaze jsme se dali do dodělávání obou hřišť, kruhu
kolem stožáru a vůbec věcí, které by se nám mohli v průběhu tábora hodit. Poté
jsme si je šli vyzkoušet. Hráli jsme totiž přehazovanou, volejbal a fotbal. Přéma
nás rozdělil na světlušky a vlčata a skautky a skauty. Potom jsme až do oběda
mydlili tu fotbal, tu volejbal a tu přehazku. Celkem jsme se unavili, proto nám
ani nevadil delší polední klid. Pěkně se odpočívalo, když nám kapky deště
bubnovali na plachty. Zzz…zzz… A opět vstáváme. Budoucí skautíci se
připravují na slib plněním nováčkovské zkoušky. Starší zkušenější si dělají
první, nebo druhý stupeň zdatnosti. Pár nadšenců loví odborky. Vidím někoho
kreslit obrázky, támhle zase někdo poznává květiny. Po svačině nastal čas na
hledání ztracených čísel. Někde v lese se každé družině ztratila čísla od jedné do
dvanácti. Po jednom členovi vybíhají do lesa a hledají čísla. Setkává se to se
střídavými úspěchy. Např. Ondra Hůlka asi dvacet minut hledá číslo jedna, až
nás začne podezřívat, že jsme ji do lesa ani neumístili. Poté ji konečně nachází a
z takřka beznadějné pozice se nakonec vytáhnou až na čtvrté místo. Hra trvala
déle, než jsme očekávali a tak se ve spěchu připravujeme na 1. námořnický bál.
Nalíčené slečny, statní mužové se setkávají v taneční místnosti ( hangáru ), která
se projevuje naprosto nezpůsobilou pro takovouto akci. Pro nadbytek prachu se
bál přesunuje pod otevřené nebe. Organizátoři briskně mění název na „Open
air Námořnický bál“. Prostranství před hangárem se hemží různě se
pohybujícími a tančícími dětmi i dospělými. Těsně před desátou je bál ukončen.
Dobrou noc…

Den šestý – Rybolov
Budíček… Neptun, pán všech vod na zemi nám moc nepřeje. Na naše lodi seslal
nepříjemný déšť, který nás doprovázel celé dopoledne a část odpoledne. První
zaměstnání mělo být – Výroba udic, ale bohužel nakonec na něj nedošlo.
Alespoň, že jsme mohli na rybolov. Na našich lodích jsme proplouvali různými
úkoly a snažili jsme se podat co nejlepší výkony. Např. u Petry jsme měli za
minutu a půl nakreslit co nejvíce ryb, u Hanky a Šídla jsme měli nasbírat co
nejvíce ryb u Kuby, zase na udici zavěsit kroužky na dvě tyče. Jediné štěstí, že
k obědu nebyli ryby J, ale blbouni. Po obědě jsme hráli na středověk. Oblíbená
hra nám vydržela do svačiny. Poté jsme se rozdělili do dvojic a při procházce
lesem jsme měli poznat co do lesa nepatří. Poté byla naším úkolem výroba
hudebních nástrojů. Musím říct, že fantazie se projevila v míře nevídané. U
večerního táboráku nám všechny družiny předvedly zpěv písně doplněný o hru
na své nástroje. Vidět byli především pobavené obličeje. Hlavně u nás starších.
Když nám došli písně, děti sehráli několik scének. Ale to už se čas nachýlil a je
čas jít spát. Dobrou noc…
Den sedmý – Celodenní plavba na ostrov Dobruška
Budíček… Tentokráte nezvykle v osm hodin. Na programu je totiž ( jak jsem se
od dětí dozvěděl) druhý nejhorší den tábora – celodenní výlet. Špatná nálada
byla umocněna ještě horším počasím. Ráno se velitelstvo z admirálské lodi
nemohlo rozhodnout, zda zvedneme kotvy a vyplujeme směr Dobruška. Počasí
se však na chvilku umoudřilo a tak vyplouváme. Ale brzy poznáváme sílu
Neptunovy zloby. Nevíme c je její příčinou, ale promáchaní jsme kompletně. Do
Dobrušky přicházíme promočení, ale s optimismem, že již snad pršet nebude.
Láká nás také vidina horké polévky a čaje, na které si zajdeme na náměstí
v Dobrušce do restaurace Elman. Rozdělili jsme se na dvě party, a zatímco
jedna parta obědvá, druhá si prohlíží radnici, náměstí a také zajímavou žulovou
kouli, která se otáčí na vodě. Poté jdeme navštívit rodný dům F. L. Věka – Heka.
Zpáteční cestu si zkracujeme po silnici, když tu vidíme Standu, který bere do
auta Radku a malé děti. My ostatní vydržíme až do tábora, kde se usušíme a
pochutnáme si na vynikající svíčkové s knedlíkem. Večerní program se pro
naprostou únavu odkládá na neurčito. Dobrou noc…
Den osmý – Cizinci
Budíček… Do dnešního dne jsme vstali zvesela. A to hned ze dvou důvodů. Je za
námi celodenní výlet a přijedou nám rodiče. Bohužel nám začalo docházet dříví,
tak jsme se vydali do lesa a sbírali chvojí. Přemek, Světlušák a Kuba pokáceli
tři souše a tak jsme je společnými silami po polínkách dostávali do tábora. Pak

nadešla další příjemná chvíle. Tou byl oběd, ke kterému tentokráte byl kuřecí
řízek s bramborem a okurkovým salátem. Mňam… vynikající. Po poledním klidu
se začali sjíždět cizinci, ze všech koutů světa. Takřka nikdo nepřijel s prázdnou.
Tak se nám kuchyň zaplnila vynikajícími buchtami, koláči, ale také ovocem,
zeleninou, zkrátka rozmanitými dobrotami z různých krajin. Po těchto
dobrotách se nám ani nechtělo na večeři. Po ní bylo nezvykle úplné volno, které
každý vyplnil jinak. Ale teď je již tma, tak… Dobrou noc…
Den devátý Budíček…Dnešní den je obzvláště očekávaný. Je totiž Štědrý den. Ano, nemýlíte
se. Dnes večer si budeme rozdávat dárky. Ale nejprve se k večeru musíme
prokousat několika překážkami. Ráno nás probudilo sluníčko. Poté byl štafetový
„Básničkový závod“. Báseň putovala od prvního člena až k poslednímu. Úkolem
všech bylo si básničku zapamatovat a poté co nejlépe reprodukovat dále. Báseň
zněla:
Teď mě dobře poslouchej,
nenech se rozptylovat,
všechna slova co povím
snaž se pamatovat.
K dalšímu členu družiny,
ať jde tato zpráva:
Když se budeš nudit
zpívej si Či- ua- ua
Odpoledne jsme se ztratili v mlze. Museli jsme se držet za karabinu a proplouvat
mezi nataženým lanem. Poté jsme sehráli „mezinárodní“ utkání s FC Podbřezí
a to v kategorii Mladší ( výhra 6:2) a v kategorii Starší ( výhra 9:1 ). Celkem
jsme uspěli J A to už se konečně blížil tolik očekávaný Štědrý večer. Zbývá
vytvořit ještě pár dárků, abychom se obdarovali všichni. Za vůně spálených
prskavek a zpěvu koled jsme si dárky rozbalili a stále se veselili. Nejvíce dárků
dostala po právu paní kuchařka – Eva. Dobrou štědrovečerní noc…
Den desátý – Zloobři
Budíček… Je krásný slunný den, jako stvořený pro výlet. A hle, opravdu. Na
plánu je půldenní výlet do dolu v Mastech. Bohužel se trochu zvrhl v celodenní.
Nejprve se nám v Dobrém ztratil Dědek. Poté i Honza s Přemkem, kteří ho šli
hledat. My jsme se vrátili do tábora „povzbuzováni“ neustále se opakující
písničkou: Hajdy hajdy hajdy hou, Šmoulové šmoulujou. Poté co jsme naprosto
deprimováni dvouhodinovým opakováním písně dorazili do tábora a splivli
těstoviny na sladko, jsme se šli vykoupat a připravit pár scének pro Zloobry,
kteří nám stojí v cestě za pokladem. Uplatit se dají pouze kvalitním divadlem,
jinak nás snědí. K večeru jsme je uviděli. Byli to maličcí tvorové, ale zřejmě

pořádně hladoví, neboť nás neustálým skandováním upozorňovali, že mají hlad
a abychom se tedy snažili. Všem družinám se to s vypětím všech sil podařilo a
tak máme opět kousek cesty za sebou a poklad zase o něco blíže. Ale to už je čas
jít na kutě. Dobrou noc…
Den jedenáctý – Boj o vlajku, karneval
Budíček…To na nás zařvala „ Velká žlutá koule“- Anča (Ančo sorry, ale to
napsaly děti a já to jen reprodukoval J ) . po skvělé snídani jsme se odebrali na
fotbalové a volejbalové hřiště a tam jsme hráli ragbíčko, přehazku a volejbal.
Ještě dopoledne jsme stihli první důležitý bod dnešního dne a tím byl Boj o
vlajku. Tato hra byla mírně pozměněna a tak místo vlajky jsme hledali bednu, ne
s pokladem, ale jinými důležitými fakty ke hře. Bednu hlídali piráti ( Roveři- též
Černomořská flotila ). Byl to boj tvrdý, ale spravedlivý. Piráti dlouho
odolávali,ale… Nás hendikepovalo, že jsme museli být ve dvojicích a když chytli
jednoho, pro život jsme museli oba. Nakonec zvítězila Pravda a láska nad lží…
ale no tak!!! Nakonec zvítězilo dobra o spravedlnost. Takže my J Bednu
ukořistili Míša Beranová a Helča Vlasáková. Po obědě nás přišel navštívit cizí
tábor. Byl z toho mírný zmatek, neboť Šídlo si myslel, že máme jít my k nim. No
nezdařilo se. A tak jsme s nimi opět sehráli fotbal. Mladší tentokrát prohráli
( 2:4), ale starší jim dali nátěr 9:0. Mezitím se hrála i přehazka a vybika. Po
odchodu skautíků z druhého tábora jsme se vrhli na přípravu masek na
karneval. Naše fantazie se roztáčela do nejvyšších obrátek. Ale výsledek byl
naprosto skvělý… Předvedli jsme se my i dospěláci a tak jsme šli spát velmi
pobavení. Dobrou noc…
Den dvanáctý – Batykování a Branný závod
Budíček… Zahajujeme, jak jinak, rozcvičkou. Po ní a snídani, jsme se jali
batykovat. Hanča nám rozdala bílé ubrousky, někteří nadšenci si batykovali i
trička, a začali jsme na nich tvořit různé pavučinky, kolečka, čtverečky, zkrátka
koho co napadlo. Poté jsme si mohli vybrat z několika barev, nebo je dokonce
kombinovat. Byla to velká zábava a výsledky opět stáli za to. Krása stíhala
nádheru. Nedivte se, že jsme z té krásy byli celkem unaveni a tak jsme o
poledním klidu spánkem nabírali síly na odpolední branný závod. A udělali jsme
dobře, neboť zkoušek bylo dost a dost a všechny splnit bylo velmi dlouhé. Natož
úspěšně.Závod obsahoval: zdravovědu, lukostřelbu, vzduchovku, šplh po laně,
vázání uzlů, hod granátem ( odjištěným, na některé nepopulární členy – ti se
poté již neúčastnili ) a orientaci s buzolou. Tento závod trval až do večeře, ke
které jsme si opekli vuřty. Pak jsme ještě poseděli u táboráku a šli spinkat.
Dobrou noc…
Den třináctý – Úklid a jiné

Budíček… Den jsme nadějně zahájili hrou Mladý stopař, které byla pro
naprosté horko nahrazena Vodní bitvou. V ní jsme byli téměř všichni naprosto
durch. Poté však již začalo nepopulární uklízení a po uklízení zase uklízení. A
tyto dvě činnosti se pravidelně střídali ž do pozdního odpoledne. V tu dobu jsme
připravovali scénky na náš závěrečný táborák. Po zahájení táboráku jsme
poblahopřáli všem výhercům i poraženým. Pořadí bylo následovné:
Družiny: 1. Mobidik, 2. Rose Mary, 3. Itimala, 4. Skrytá pomsta, 5. Shapaa-y,
6. Morfeus, 7. Hispaňola
Pořadí jednotlivců
Světlušky

Vlčata

Skatky

Skauti

1. Míša Beranová

Tomáš Krejcar

Helča Vlasáková

Ondra Hůlka

2. Anička Rousová

Robin Zubr

Anička Kadeřávková

Petr Kopelent

3. Zuzka Beranová

Lukáš Petera

Lenka Erbenová

Matěj Horák

Poslechli si a shlédli někdy velice zajímavé scénky a pomalu jsme začali tušit,
že se vše tak nějak blíží konci. Dobrou noc…
Den čtrnáctý – Vylodění
Budíček… Dnes naposledy. Tvář tábora se mění. Pomalu vše je již sklizeno.
Pracovní četa nelelkuje. Dodělávají se poslední úklidy, fasuje se jídlo na cestu a
probíhá loučení. A tu to přišlo. Poslední plavba, směr přístav : Třebechovice. Se
slzou na očku hledíme na to, co nám čtrnáct dní bylo mateřskou lodí. Vylodíme
se v Třebechovicích, kde na nás čekají rodiče a my se plni zážitků z perfektního
tábora vracíme do svých domovů. NASHLEDANOU …Vlastně NAZDAR na
příštím táboře 2004…

