VÁCKÝ TÁBOROVÝ DENÍK 2012
Den první...
Cesta prob hla bez problém . Oba autobusy ud laly pouze malou zastávku za Prahou na
Cukráku, kde jsme nabírali ješt pražskou ást. Po cest slune no a obla no. Špatn nikomu nebylo.
íjezd do tábora, vylod ní a rozd lení do oddíl a chatek. Kupodivu si každý našel sv j kufr a
další zavazadla (i když jsme n které museli p esv ovat, že ta taška je opravdu jejich).
Ve e - vep ový guláš s kolínkama - zjišt no, že n které d ti jsou asi vegetariáni - dávaly si
pouze kolínka s omá kou.
Po ve i prohlídka vlasového porostu - zjišt ny pouze 3 p ípady, kde jsme provedli chemické
ošet ení (difusilem).
Ubytovávání a povlékání postelí. Seznámení s táborem a jeho za ízením. Nejaktivn jší 5.oddíl judisté. Po absolvovaných základních fyzických testech jim aktivita opadla.
Hygiena a p íprava na ve erku (menší ve 21:00, starší ve 21:30) - u menších padlo n kolik
slzi ek, ale jinak bez problém . Po p l desáté v tábo e klid - jen z n kterých chatek šlehají záblesky
baterek. Noc klidná, teplá.

Den druhý....
Táborová vlajka vlaje,
najdeme snad nové kraje?
Povede nás Praotec,
poputujem pres kopec.
Na íp by to byla d ina,
emšín je p ec taky prima.
Výprava se vyda ila.
naše kroje byly síla.
ekáme te v p edtuše,
co zítra ekne Libuše!

Den t etí....
D nešní den dob e dopadl.
E tapová hra "O Krokovi a jeho dcerách" se velmi vyda ila a keltové byli pobiti.
N ebe nev stilo neplechu.
T o Vám byla dobrota - buchti ky se šodó.
ádíme!!!
E lita (6. a 7. oddíl) vyrazila do Hvož an.
T estujeme turistické trasy.
Í dnes ve er pršelo, ale ješt neplaveme.

Den tvrtý …
Dnešní den si menší dítka pospala trošku déle, aby byla ilá a plná energie pro nabitý program.
Rozcvi ku jsme kv li podmá enému terénu vynechali. Jen judisté se nenechali odradit.
Dopoledne v rámci etapové hry „O Bivoji“ bylo úkolem chytit v lese kance a následn ho
dovléct do tábora. Zdatn jší vedoucí - kanci - p ežili i tuto ást etapové hry. Nicmén d tem se
velmi líbila, akorát nemohly pochopit, jak se kanec dostal na strom.
K obídku na nás ekala rajská omá ka s knedlíkem - d ti se cpaly, až m ly boule za ušima.
O poledním klidu vedoucí nacvi ovali staro eské tance a d ti ky poprvé nakupovaly v našem
bazaru za S váky (táborové peníze).

Odpoledne starší kategorie absolvovala výlet do Hvož an, kam zavítala i kontrola z ad vedení
(plášt nky opravdu m li!).
7. oddíl se snažil st elit n co k ve i, ale špatn mí ili, tak jsme nakonec m li
ku. Mladší
ti se v novaly ru ním pracem, které se jim moc povedly.
Ve er jsme p ežili už bez dešt .

Den pátý
Sotva jsme vylezli, sluní ko se na nás smálo. Tak jsme si dali hned rozcvi ku. Po snídani jsme
se vypravili za P emyslem, kam nás vyslala kn žna Libuše. Naše poselstvo dorazilo bez problém
jak do Stadic, tak zp t na Vyšehrad. K ob du nás ekala zasloužená odm na – hrachová polévka a
holandský ízek s bramborovou kaší. O polední klid jsme m li první nácvik táborových písní s
kytáááárou. Odpoledne nás ekaly výlety. N kdo šel do Hvož an (nejbližšího to velkom sta),
kdo se vydal na T emšín i do lesa v okolí tábora na bor vky, jelikož máme p islíben bor vkový
kolá pro všechny d ti. K ve eru n které oddíly zkoušely ru ní práce – korálkování a drátování. K
ve i nás ekaly zape ené t stoviny s ervenou epou. A ve er jsme si sedli k táboráku, kde mezi
mlaskáním nad ope enými bu ty bylo slyšet i zp vu. Noc prob hla v klidu, jak ze strany po así, tak
i d tí a vedoucích .

Den šestý...
Další slune né ráno jsme zahájili rozcvi kou. Po snídani nám kn žna Libuše vyv štila, co nás
eká v následujících dnech. Postavíme základy m sta Prahy, nalezneme žíly zlata a st íbra, možná
se také do káme leteckého dne. Mladší kategorie postavila v že Katedrály na Vyšehrad , starší
kategorie pak položila základy Juditina mostu. Po t žké práci jsme si s chutí dali k ob du
segedínský gulášek s knedlíkem. O polední klid d ti ky op t nakupovaly v bazaru (táborovém
supermarketu). V odpoledních hodinách se konaly první ukázky juda pro ostatní oddíly.
Dobrovolníci si mohli tento sport také vyzkoušet. Starší kategorie se pokoušela st elit hlavního
vedoucího, jehož fotografie byla hlavním nám tem ter e. St ílelo se vzduchovkou a lukem. Mladší
kategorie se v novala ru ním pracem (náramky, náušnice, korálky). Fyzicky zdatn jší pak hráli
zné hry v tábo e. K ve i jsme m li rizoto, což d ti velmi ocenily. Po ve i p išel na adu jeden
z nejoblíben jších bod programu - diskotéka. Zazn ly eské i zahrani ní hity - a to pro malé i
velké. Nejv tší úsp ch slavila stará dobrá MACARENA. Ve er jsme ukon ili prodlouženou
ve erkou.

Den sedmý ....
Sedmý den se nesl již od rána v duchu Dív í války. Válka vypukla hned po snídani. Družiny
holek a kluk se utkaly v n kolika disciplínách - a to jak tradi ních (vybíjená, freesbee), tak i
netradi ních (leintuchbal, lesní úkryty, stolní fotbálek v lidské podob ). Odpoledne se sout žilo ve
štafetách. Celý den vyvrcholil po ve i, kdy všichni vyrazili na D vín osvobodit Ctirada. V našem
podání však došlo k zásadnímu d jinnému zvratu - DÍVKY ZVÍT ZILY!!! Alois Jirásek vzteky
rozkousal pero a za al p episovat Staré pov sti eské....

Den osmý ...
Poprvé jsme se probudili do deštivého rána. Z tohoto d vodu byla zrušena rozcvi ka, jen
sn huláci v lét (5. oddíl - judisté) cvi ili o sto šest. V dnešní etapové h e jsme se snažili rozluštit
hlaholici - písmo, které na Velkou Moravu p inesli v rozv sti Cyril a Metod j. Mladší kategorie k
lušt ní používala svá t la, která sloužila ke ztvárn ní písmen abecedy. Starší kategorie musela
nejd íve naplnit studánky a teprve pak se v novali šifrování. K obídku jsme si dali smažené filé s
va eným bramborem a zeleninovým salátkem. B hem odpoledne se starší kategorie pokoušela
schovat mastné skvrny na tri kách novým zp sobem - batikováním a savováním. 6.oddíl se snažil

sest elit kance vzduchovkou a lukem. 8.oddíl sledoval trénink judist a ostatní hráli hry v tábo e a v
lese. U ve e na nás ekalo vep ové na paprice s rýží. Fronta, kde stála dítka, aby si p idala, se
táhla až ven p ed jídelnu. Starší ve er tan ili na diskotéce a mladší opékali bu tíky u ohýnku. Od
táboráku zamí ili do lesa na no ní hru, kde se snažili najít Bílou paní Perchtu. Všichni se state
vrátili do tábora a snad poprvé zalezli do postelí bez odmlouvání.
Další den za námi ......

Den devátý...
Dnešní den za al netradi ní rozcvi kou. Po ránu se nikomu moc hýbat necht lo, ale nakonec to
všichni zvládli. Dopoledne vypukla Lucká válka. Mladší kategorie stav la a bo ila hrady z kamen ,
starší d ti si zahrály upravenou verzi vybíjené. Odpoledne celý tábor vyrazil na T emšín, kde se
konala pou . Po ve i p ijeli do tábora hv zdá i.

Den desátý…
Dnes ráno svítilo sluní ko a tak táborníci zahájili den rozcvi kou. Po snídani následovala další
etapová hra, tentokrát o Svatoplukovi a jeho synech. D ti si v družinách vyzkoušely r zné
netradi ní disciplíny jako nap íklad rytí ský turnaj, p ehazování bazaru, jízdu na voru, podb h lana,
etahování nebo živé pexeso. B hem poledního klidu byl otev en táborový bazar. Odpoledne si
starší kategorie vyzkoušela vysokohorskou turistiku p i h e Himaláje, mladší se v novali batikování
tri ek. T sn p ed ve í prob hlo semifinále a finále v p etahu lanem. Po ve i byly vyhlášeny
výsledky dopoledního klání.

Den jedenáctý...
Ráno se na nás op t smálo sluní ko, tak si d ti protáhly svá t la p i rozcvi ce. Po snídani
následovalo mohutné balení a ob kategorie vyrážely na celodenní výlet. Mladší kategorie po cest
sout žila a v cíli (u lesní chaty MORICKA) je ekala zasloužená odm na v podob ohní kového
guláše. Po ob
je ekala další etapová hra, kdy d cka tvo ila postavu Golema. Starší kategorie
putovala po okolí a každá družina (v etn vedoucích) si musela uva it sv j kotlíkový guláš. Až na
pár puchý p ežili všichni ve zdraví. Stejn tak jako ve erní program, kdy se nám p edstavili
judisté z Litokanu Litom ice. Každý si mohl vyzkoušet bojové um ní - judo. Starší kategorie
zakon ila dnešní náro ný den stezkou odvahy.

Den dvanáctý ...
(kolektiv autor neznámý)
Jakmile dnes d ti vstaly,
rozcvi ku si rychle daly.
Do lesa pak vyrazily,
dob e se tam pobavily.
K ob du knedlí ky chutnaly všem,
zbylo nám míste ko, k bazaru jdem.
Nasadit plavky, ru níky vzít,
prach táborových cest jdeme si smýt.
Horymír s Šemíkem do vody skákají,
ti se vesele na koni plácají.
A pak rychle zpátky, karneval eká,
nasadíme masky, každý se leká.
Za svitu hv zdi ek p jdeme spát,
zítra se zase na slunci budem h át.

Den t ináctý …
Ráno za alo netradi
hudební rozcvi kou vedoucích. Aby to ostatním nebylo líto, pozvali je
záhy mezi sebe.
Dopoledne jsme v novali záv re né etapové h e – O Opatovickém pokladu. Ob kategorie se
vydaly plnit úkoly a luštit zprávy, aby se co nejd íve dostaly k uschovanému pokladu. T sn p ed
ob dem usp li všichni.
Poslední polední otev ení táborového bazaru se nám díky drobnému deštíku p esunulo až p ed
ve i, ale výprodeje za to stály.
Odpoledne se již neslo v balení a úklidech okolo tábora.
Vyhlášení výsledk všech sout ží bylo z pozdního odpoledne, op t kv li deštíku, p esunuto až
po ve i.
Všichni táborníci si odnesli n jakou tu cenu (výsledky úklid , nejmenší táborníci, nejlepší
táborníci, výsledky etapových her, rozlou ení s p erostlými) i když nás deštík op t zahnal do
jídelny. Zde jsme také oslavili svátek Helenek a po 20-ti letech služby u nejmenších oddíl se
lou ili i s naší Helenkou.
Našt stí deštík ustal a tak jsme mohli pokra ovat v naplánovaném programu – slavnostním
táboráku a p ní písní.
Než šly menší oddíly spát, zakon ili jsme tábor sví kovým rozlou ením.
Starší pak ješt chvíli poklábosili u ohn a celý tábor se pomalu tišil.

Den trnáctý …
Ranní budí ek si provád jí táborníci sami. Po snídani se vrháme na poslední dobalování a
hlavn úklidy chati ek a prostoru tábora. Lou íme se s personálem tábora a s kuchyní. Po d ív jším
ob
pak nastává všeobecné lou ení.
Odjezd se nám poda ilo uskute nit ve 12:45 hod.
Po vysazení pražských táborník cesta probíhala i nadále bez problém a p íjezd už jste vid li.

Krátká zpráva ze zdravotky:
3x klíšt
1x bodnutí vosou
1x bodnutí sršn m
1x krvácení z nosu po srážce
1x bolesti ucha
Xx drobné od rky a škrábance
3x hnidy dovezené
10x hnidy po 5-ti dnech objevené
Vše ošet eno – bez dalších problém
Všichni postižení mají zprávu ve své dokumentaci.
A hlavn – nikdo nám na marodce neležel a nikdo nemusel kv li zdravotnímu stavu dom !!!

Tak snad zase za rok …….
Zdraví S VÁCI

