
HISTORIE TÁBORA 2014 



HISTORIE TÁBORA 2014 
 



HISTORIE TÁBORA 2014 
 

táborové dobrodružství 



HISTORIE TÁBORA 2014 
 

Průběh táborového dobrodružství:  
Na začátku tábora nás kontaktovali zástupci planety Mopoávr. Hned od začátku se 

chovali přátelsky a vysvětlili nám, že potřebují naši pomoc. Jejich planetu totiž 

ohrožovalo „Velké zlo“. Aniž by nám vysvětlili, o co jde, o pomoc velmi prosili. Jestliže 

prý přijmeme a navzájem si pomůžeme, vše nám objasní. I na naší planetě prý časem 

tohle zlo může přerůst do hrůzných rozměrů. K boji proti onomu „Velkému zlu“ byl 

potřeba pradávný stroj, jehož část jsme měli získat. Byl však roztříštěný mezi tři planety 

– Mopoávr, Zemi a Ponlu Maramu. 

Rozhodli jsme se, že chceme vědět víc. Přistoupili jsme tedy na návrh Ávů, obyvatel 

planety Mopoávr. Vyslali jsme s nimi dva zástupce na jejich planetu, kteří se měli 

dozvědět co nejvíce informací. Verča a Ebrtka se toho statečně chopily a odešly ve 

smluvený čas s vyslanci Ávů. Jaké bylo naše překvapení, když se jich vyslanci dotkli 

čely a holky se objevily na plátně, kam obraz z planety tahle vyspělá civilizace 

přenesla. Viděli jsme tak část návštěvy holek na Mopoávru, dokázali jsme si 

představit, jak planeta vypadá i čím je významná. 

Po jejich návratu jsme se konečně dozvěděli všechno. Holky nás seznámily nejen se 

životem na planetě a podstatou Ávů, přinesly s sebou i starý svitek. Na něm byla 

legenda tohoto znění:  

V dobách zapomnění a hlouposti, v dobách dávných a minulých čelil svět zlu. Zlo to 

bylo velké a mocné. Temné, nejtemnější. Ohrožovalo plíživě všechny. Říkáme mu 

LENOST. Celý náš mocný svět s ním bojoval, nevěděl si s ním však rady. Lenost nutila 

lidi zapomínat na své povinnosti, či je dokonce úmyslně neplnit. Lenost nařizovala 

lidem, aby se nestarali o nic, ani o dobro, ani o zlo. Aby nebojovali za hodné a proti 

zlým. Lenost kázala chodit do práce, ale nepracovat. Lenost žádala být, ale nedělat. 

Lenost přikazovala žádat a brát, nezasloužit si a chtít. Lenost nabádala k nicnedělání 

a stěžování si, že nic není udělané. Lenost vyzývala ke koláčům, kterým scházela 

práce. 
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Její fyzická podoba byla stejně odpudivá jako ta myšlenková. Zhmotňovala se ve 

slizovitou hmotu, která se objevovala na místech, kde lenost vítězila nad činorodostí a 

pracovitostí. Navíc jsme objevili hnízdo – ukazatel lidské lenosti, které vypadalo jako 

trianglová nádoba, která se plnila zhmotněním lenosti. Jak lenost ve světě sílila, i 

hmota v nádobě nabývala. 

Ze strachu před vítězstvím lenosti se rada moudrých rozhodla smluvit s obyvateli dvou 

dalších planet, Ponlu Maramy, kterou zastupoval náčelník Maňjar,a a Země, kterou 

zastupoval ctihodný občan Uhelský, na společné pomoci. Dohromady vyrobili stroje, 

s jejichž pomocí lenost nakonec porazili a její zhmotnění v nádobě se rozplynulo. 

Stroje se ovšem po poražení Lenosti roztříštily a ztratily na tyto tři planety. 

Druhý den dle slibu ze strany Ávů dorazili zástupci z planety Ponlu Marama. Byli to 

Mwangové. Doprovodili Aničku a Olgu na svou planetu.  I tady jsme měli možnost 

všechno sledovat na vlastní oči. Jakmile holky vykročily na cestu, objevil se velikánský 

záblesk a holky byly přeneseny na planetu Ponlu Marama - z většiny pokryté mořem. 

Mwangové jim ukázali, jak žijí. Mimo jiné tráví takřka celý život na lodích. Anička 

s Olgou nám to všechno ještě podrobně popsaly. Na planetě vládl náčelník. Jeho 

pravou rukou byl šaman. Ti ještě sehrají v našem příběhu podstatné role. Ale pojďme 

pěkně popořádku. 

Navíc jsme sami v lese nedaleko tábora objevili „trianglovou nádobu“ po dně 

pokrytou slizovitou hmotou. Hmota v průběhu tábora děsivě nabírala na objemu. Báli 

jsme se! 

Naším úkolem tedy bylo kontaktovat potomka pana Uhelského. Sehnali jsme na 

nejbližším úřadě dokument, který ukazoval četnost příjmení.  Naštěstí tohle jméno není 

časté. V republice žije jenom pět osob tohohle příjmení. Podařilo se nám spojit s tím 

správným. Ale zdaleka jsme neměli vyhráno.  

Pan Uhelský nám vcelku logicky příliš nevěřil. Dobrou zprávou sice bylo, že to, co jsme 

potřebovali, tedy část stroje, skutečně měl. Horší bylo, že nám ho nechtěl dát. Náš 

argument, že je to pro dobro planety, ho skutečně pobavil. Normálně se nám 

vysmál. Pro něj to sice byla tretka, ale měla duchovní hodnotu. Dědila se po 
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předcích a byla to pro něj vzácná vzpomínka. Naštěstí byl pan Uhelský hráč, a tak se 

nám s ním podařilo domluvit. Řekl nám, že ho taky bavily hry, když byl dítě. Prý když 

splníme několik jeho úkolů, tak nám stroj postupně dá. Byli jsme rádi. Na tomhle poli 

jsme měli šanci.  
Hned druhý den k nám přišel bratr pana Uhelského a zadal nám první úkol. Byl při tom 

převlečen do směšného mimozemského kostýmu. Přinesl nám pravidla našich 

soubojů a rovnou i první úkol. Měli jsme si postavit osm vorů a na nich převést oheň 

doprostřed rybníka. Tam přepálit provázek. Povedlo se. Dokázali jsme to a získali tak i 

první část stroje. 

Svolali jsme tedy setkání se zástupci z obou planet a vyměnili jsme si získané části. 

Výměna probíhala u menhirů na speciálním stoji, který vyrobili Ávové. Byl to otáčecí 

stroj, který měl tři ramena. Do bedniček na konci ramen jsme každý umístili svou část 

a otočením si jednotlivé díly vyměnili. 

Čekalo nás ale nemilé překvapení. Náčelník Mwangů Tenetene a šaman Sukranu 

nám nepředali nic. Prý si mysleli, že si chceme jenom promluvit, potom se spolu začali 

dohadovat, kdo co měl vzít a kdo to zapomněl. My i Ávové jsme sice byli trochu 

naštvaní, ale svolili jsme k tomu, že nám příště dají části dvě. 

Uspěli jsme i v dalším souboji s panem Uhelským. Tentokrát jsme podle mapy měli najít 

místo, kde bude ukrytý další díl stroje. Mapa byla vytištěná do soustředných kruhů a 

byla dost složitá. V kruzích se totiž ukrývaly mapy dvě. Nejprve jsme kruhy museli točit 

tak dlouho, abychom poznali blízkou vesnici Slatinu. Potom znovu kroutit a kroutit, 

abychom určili přesný dům. Tam jsme si došli a součást stroje jsme skutečně našli. 

Při další výměně se ale potvrdily obavy, které jsme někteří měli. Mwangové opět 

nedodrželi úmluvu. Nejenže nám opět nic nedali, navíc požadovali po nás naši část. 

Přítomný byl jenom šaman Sukranu. Když jsme mu odmítli vydat svou část stroje, 

protože neměl nic na výměnu, naštval se, urazil nás nejhroznějšími nadávkami 

Mwangů a odešel. Navíc hrozivě napadl Aničku! Zůstali jsme jen s Ávy. Ti nám 

vysvětlili, že na Ponlu Maramě proběhl převrat. Sukranu uchvátil veškerou moc. Získal 

podporu čím dál tím víc líných obyvatel a nasliboval jim možné i nemožné. Hlavně to 
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nemožné. Vyslanci nás přesvědčovali, abychom vyhlásili Mwangům válku. Odebrali 

jsme se do tábora, protože takovouhle věc jsme si chtěli pořádně rozmyslet a pobavit 

se o ní. No, buďme upřímní, trochu jsme se i pohádali. Ale to je v pořádku, vždyť to 

bylo příliš důležité rozhodnutí. 

Nakonec jsme se dohodli, že uspořádáme volby. Se vším všudy, každý, kdo na táboře 

byl, šel za plentu a vhodil svoje rozhodnutí. Možnosti byly jen dvě. Vyzvat je na souboj, 

nebo ne. Holky, které na planetě byly, nám vysvětlily, že na Ponlu Maramě se vede 

válka soubojem a nikoliv krvavě jako u nás. Vyzvaný pak vymyslí disciplíny a místo 

utkání. Drtivě bylo zvoleno, že Mwangy na souboj vyzveme. Obě strany musely vsadit 

svůj symbol vlády. My jsme dali do boje Loukaře, oni žezlo vládce. Kdo prohraje, 

podrobí se vůli vítěze klání, tak zněla pravidla. 

V těžkém boji, který obnášel tři části a dlouhé putování na místo souboje, jsme slavně 

zvítězili. Nejprve jsme v rychlostním souboji museli ve štafetovém běhu nasbírat 

náboje, kterými jsme se potom vybíjeli. Hodně to připomínalo mouku zabalenou do 

alobalových koulí. Tam jsme sice prohrávali, ale ve vybíjení samotném jsme už získali 

převahu. Tu jsme si udrželi i při třetí části, kdy jsme museli doběhnout k blízkému 

rybníku a přeplavit se na ostrov. Tam jsme ukořistili jejich předmět vládnutí. Na celý 

souboj dohlíželi váleční rozhodčí. 

Mwangové se skutečně podvolili naší vůli. Opět začal vládnout Tenetene a udělal si 

na planetě pořádek. Při další výměně už jsme od všech obdrželi všechny součásti a 

nic nebránilo tomu sestavit stroj. Bylo na čase. Ukazatel lenosti totiž už takřka přetékal. 

Navíc lenost se už čas od času zhmotňovala i mimo ukazatel. Spousta vedoucích 

měla slabší chvilku. Jako kdyby nebyli sami sebou. Chovali se divně. Na tom místě 

jsme pak vždycky našli onu hnusnou hmotu. 

Sestavili jsme podle starodávného plánku stroj, který vypadal jako dělo. Ono to 

vlastně takové dělo bylo. Nejprve jsme ho vyzkoušeli, abychom se do ukazatele 

lenosti vůbec trefili. Dostali jsme totiž jen tři náboje. Když se zdálo, že to dokážeme, šli 

jsme na to. Lenost jsme opravdu zasáhli. Po zásahu hmota začala mizet doslova před 

očima. Z trubek hmota mizela neznámo kam. Už podle legendy jsme věděli, že se 
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nám nikdy nepodaří lenost vymazat ze světa úplně. Protože co si budeme povídat, 

lenost, apatie a pohodlnost občas postihne i leckoho z nás. Podařilo se nám ale 

společně s leností bojovat, redukovat ji a udržet ji v mezích. A to za to přece stojí 

vždycky a u všech.  
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Co jsme měli na táboře: 
 
Rozlišení družinek   
Placka na krk. Na ní byl táborový stan v barvě družinky. Vedoucí měli bílé  
v černém poli. 
 
Bodování družinek 
Planety v barvě družinky visící pod střechou v jídelně. Kdo se chtěl podívat, kolik  
kdo má bodů, kouknul se do dalekohledu.  
 
Mapa 
Dvě mapy vytištěné na jednotlivé kružnice, kterými se dalo otáčet. Tím se sestavila 
první část, určující přesný bod. Abychom dostali všechny potřebné informace, museli 
jsme opět točit a sestavit jinou mapu a posléze dát oba body dohromady. 
 
Ukazatel lenosti 
Do tvaru trojúhelníku sestavené různě dlouhé trubky. V nich neustále přibývala  
jakási podivná tekutina. Ta znázorňovala stav lenosti na naší planetě. 
 
Loď 
Postavili jsme repliku Mwangského obydlí. Nejen o „poledňáku“ si tam hrály i 
pospávaly děti. 
 
Vlajky  
Vlajka Loukaře. 
Vlajka letošního roku byla na motiv děla, které jsme se celý tábor snažili postavit. 
Státní vlajka zavěšená jako prapor. 
 
Znak tábora  
Znak byl stejný jako na vlajce, tedy motiv děla. 
 
Bodování jednotlivců 
Klasická síť čtverečků se jmény dětí. Letos byla orámovaná obrazem. Body  
měly podobu hvězdičky. 
 
Nástěnky 
Kromě klasických nástěnek jako jsou šifry, uzle, příroda, bobříci a další, letos nástěnky 
přinášely i veškeré informace o životě obou planet. Od základních věcí, jak to na 
dané planetě chodí, až po detaily ze života tamějších obyvatel. 
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Zpěvník 
Klasický. Na přední straně byl motiv notového zápisu. Zpěvník byl letos pro lepší 
orientaci opět seřazen do různých bloků. Například staré táborové hymny, táborovky, 
a tak dále, vždyť se podívejte sami. 
 
Porťáci a Tháliáci 
byli klasičtí.  
 
Jídelák a rozpis dne 
Normální jako každý rok.  
 
Diplom 
Klasický pamětní diplom s umístěním.  
 
Závěrečný dar 
Když jsme porazili lenost, na místě, kde byl její ukazatel, našli jsme krabici s mušlemi,  
které měly nahoře krystal. Byl to symbol spojení obou planet. 
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Hymna: 
 
NAPŘÍČ SVĚTY  
 
Tam v nebeské dáli 
dvě planety, já ptám se zdali 
víš, co nás pojí 
vůle zlá v hlavách zbrojí 
 
Ref.: 
Líná mysl chápe stěží 
o co nám v tuhle chvíli právě běží 
o co nám jde a o co kráčí 
že nás všechny Lenost trny vláčí 
za jeden provaz napříč světy 
až za komety 
 
Když zvážíš pro a proti 
jednadvacetkrát se ti to vrátí 
zrádná síla tebou zmítá 
vstávej k boji už svítá 
 
Ref.: 
Líná mysl chápe stěží 
o co nám v tuhle chvíli právě běží 
o co nám jde a o co kráčí 
že nás všechny Lenost trny vláčí 
za jeden provaz napříč světy 
až za komety 
 
 
 
 
hudba: Přemysl Procházka 
text: Anna Lukešová, Olga Šalamounová, Tereza Termerová a Přemysl Procházka 
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účastníci tábora 
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Družinky  

 
Šmoulové (modří) 

Štěpán Martin 

Sára Hudson 

Eliška Jandáková 

Adam Sapík 

Franta Níszký 

Káča Pískle Hamplová 

Dušan Židlík 

Honza Kvapil 

Save the future (fialoví) 

Jan Zinda Krejčí 

Krista Lednová 

Viktor Švarc 

Zuzka Krejčová 

Vojta Šaray 

Maruška Tranová 

Merlin Garbini 

Matyáš Ebert 

Jupiteři (oranžoví)  

Saša Becková 

Oliver Garbini 

Žofka Morchová 

Míša Bayer 

Bruno Walchař 

Dáda Lamich 

Anička Tranová 
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Neonky (zelení) 

Štěpán Matuský 

Helča Kouwen 

Natka Šidlerová 

Jura Lutchenko 

Lukáš Jandák 

Filip Martin 

David Nene Kaláb 

Adéla Šedová 

Žlufouni (žlutí) 

Bruno Sandner 

Lea Snížková 

Hugo Marx 

Kamča Zbořilová 

Dáda Vích 

Raja Tobolková 

Šimon Svojitka 

Červený Vesmír (červení)  

Tomáš Kratos Kratochvíl 

Františka Tranová 

Kryštof Nízký 

Martin Mates Paruch 

Lola Garbini 

Krystýna Kadeřávková 

Lutchenko Andrij 

Kuba Ebert 

 
Pořadí jednotlivců: 1. Bruno Sandner, 2. Kryštof Nízký, 3. Viktor Knobloch 
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Vedoucí 
 
HV 
Jakub Jakopes Esterka 
 
ZHV 
Jan Balda Balík 
 
OV 
Anička Lukešová 
Simča Holubová 
Míša Bayerová 
Klára Šalamounová 
Jára Němec 
Tereza Píca Picková 
Jiří Balíček Balík 
Olga Šalamounová 
Terka Termerová 
Přéma Procházka 
Vojta Havel 
 
P 
Terka Ebertová 
Honza Batěk 
Michal Otáhal 
Verča Vodilová 
Izabela Bella Bayerová 
 
K 
Petr Petich Škvor 
Martin Havel 
Petr Půlka Kubík 
 
Z 
Linda Hudson 
 
Ř + H 
Míra Jakš 
 
Návštěvy: Bohouš, Pítr Svítr, Wotec, Brouk, Opča, Mates, Monča, Pája D., Peťan, 
Zuzka Picková, Stará bába Baťková 
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táborové střípky 
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Táborové střípky: 
 

 Merlin byl Baldou poslán do Alhambry. Merlin zaťukal na Alhambru. Terka 
Ebertka otevřela. „Copak?“„Balda mě posral…“ Načež osazenstvo Alhambry 
propuklo v hurónský a nevýchovný smích. Po pěti minutách Merlin ty nůžky 
obdržel. 

 
 Při návratu z hry Anička, obklopená hejnem malých dětí spatřila cosi v trávě. 

„Hele děti, žebička!“ Honza v tu ránu ožil. „Cože ryba?“ Není to tak zábavné, 
jako situace sama, ale dokládá to psychickou únavu vedoucích po návratu 
z hry. 

 
 Na puťáku nestarších si starší dětičky užívaly, že jsou tam samí vrstevníci. Za 

všechny to glosoval Oliver. „Tohlento je teprve pořádnej tábor Loukařů. Na 
louce je to jenom demoverze.“ 

 
 Vojta Š. procházel vedoucovské stany. Najednou zpozorněl a začetl se do 

cedulky se jménem. Stál před maličkým stanem, který vypadá jako krtinec. 
Bydlel v něm Půlčík. A Vojta se sám sebe nahlas ptá. „Petr Půlčík Kubík. 
Nechápu, jak se tam všichni tři vejdou.“ 

 
 Při hrách, kdy vedoucí coby chytači znepříjemňují dětem život, není nouze o 

rozhořčené, ale i úsměvné hlášky. Například David Vích se upřímně rozčiloval 
na Vojtu Havla. „Ty jsi pěkně zlej, že chytáš!“ „Ale to je právě účelem tý hry.“ 
„No jo, ale že chytáš právě mě.“ „ A koho bych asi tak měl teď chytat, když jsi 
tu jenom ty?“ „ No jo, ale takhle blízko cíle, to je zlý, ty tady bydlíš?“Zkrátka a 
dobře spoustu disputací nemůže vedoucí nikdy vyhrát. 

 
 V rámci příběhu, který se na louce odehrával, jsme hlasovali o válce. Jestli se jí 

máme účastnit a vyhlásit ji Mwangům, kteří nedodrželi úmluvy. Vedoucí nebyli 
jednotní v téhle otázce, tak jsme hlasovali všichni. Tajně, za plentou. 
Samozřejmě někteří si svůj názor nenechali pro sebe. Zejména vedoucí byli 
slyšet. Balda vehementně argumentoval pro. Oliver, který byl stejného názoru, 
odvětil do napjatého ticha. „Baldo, neboj! Demokracie a válka stejně 
zvítězí.“Nakonec drtivá většina hlasovala pro a tak jsme se souboje zúčastnili. 
Příprava na souboj je kapitolou sama o sobě. Děti si samy od sebe začaly 
tvořit štíty. Vzhledem k tomu, že nám byly doručeny podmínky a byla to 
v podstatě soutěž, museli vedoucí dost krotit vášně. Štíty nám opravdu 
pomohly, protože jsme se vybíjeli náboji. Náboje nápadně připomínaly alobal 
naplněný moukou. Ale funkční luky, kyje, oštěpy a další různé zbraně jsme 
dětem každou chvíli zabavovali. I přes naši úpornou snahu si dětičky cestou 
na souboj nasbíraly v lese alespoň nějaké kamení do kapes a klacky do 
rukou.  
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 Taky se jednou vedoucí rozhodli, že udělají „Den naruby“. Ráno jsme děti 
probouzeli hymnou a hvězdičkou, snídali buřtguláš. Nosili jsme dříví do lesa a 
vůbec, dělali jsme všechno naopak. Děti zprvu nechápaly, co se děje. Brzy 
ale na novou situaci přistoupily a bavily se všemi těmi nesmysly. Akorát Vojta 
Šaray odmítal pochopit, že vedoucí nezmagořili a všechno po nás opravoval. 
Když jsme ráno zpívali Hvězdičku, usilovně nás přeřvával budíčkem. Když jsme 
šli s klackama do lesa, Vojta běhal tak usilovně, jako za celý tábor ne. On 
ovšem nosil ty klacky zpátky. Vytrval až do večera, kde si sám zanotoval 
hymnu na dobrou noc.  

 
 Vojta byl letos jeden z mála, kdo se už od prvního dne těšil, až se tábor bude 

chýlit ke konci. Na poslední dny měl totiž odjet na dovolenou do Bibione. Už 
druhý den jsme to věděli všichni. A aby nikdo snad náhodou tuhle důležitou 
informaci nezapomněl, vyprávěl ji Vojta na počkání. Když se dozvěděl, že se 
dovolená odkládá, vyprávěl nám to po zbytek táborových dní. 

 
 Při odchodu na puťák se Balda chlubil, že ještě nikdy za celou svou táborovou 

historii nemusel být evakuovaný s dětmi kvůli špatnému počasí. S nejmladšími 
se vydal ale pro jistotu kousek za tábor. Neodbyla ještě ani desátá hodina 
večer a skupina nejmladších seděla v Alhambře a pekla si puťákové buřty na 
ohništi. A to i přes to, že čtyři vedoucí drželi na dešti plachtu uprostřed louky 
místo kůlů, aby děti nemohly. Děti byly v suchu, ale déšť zesiloval a promoklí 
vedoucí se rozhodli vrátit zpátky do tábora. „Baldo, zakřikl jsi to, takže za to 
můžeš ty!“  Tak spravedlivě vyčinily dětičky vedoucímu, co se vytahoval. 

 
 Nejstarší se vydali na puťák k lomu u Defurových Lažan, Střední vyrazili k Vrbnu 

a Nejmladší obloukem k rybníčku za Alhamrou.  
 

 Střední se za deště evakuovali do hospody ve Vrbně. Za špatného počasí se 
parta dětí semkla. Všichni si pomáhali. Po tom, co se sami nazvali „nejlepším 
týmem“ si vyputování náležitě užili a celou cestu skandovali různá hesla a 
bavili kolemjdoucí či kolem jedoucí. 

 
 Na gastrodni se družinky snaží, aby jejich jídlo vyniklo. Chutí, vzhledem, zkrátka 

vším. Jídlo skupinky „Galaktičtí Šmoulové“ jsme si vskutku zapamatovali. Kuře 
na kari slupli sami a vedoucím dávali na ochutnání specialitu. „Chleba v oleji 
s bramborama a cibulí“, což byly natrhané kousky chleba plavající v oleji 
s jedním cosi vzdáleně připomínající bramboru a spoustu černých uhlíků, které 
vyrobili z cibule. Zaplať pánbůh, že to nejdříve ukázali vedoucím a hladově to 
nespořádali. 
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 Balíček si připravil hru Las Vegas. Děti jí mají rády. Jako ostatně všechno, kde 
ze sebe vedoucí dělají blbečky. A Balíček nás opravdu nešetřil. Děti se bavily, 
vedoucí trpěli a vypouštěli u jednotlivých úkolů duši. Snad nejhorší úkol připadl 
na Verču a Ebrtku. Měly vypít syrové vajíčko. Úkol se ctí splnily, ale vajíčkům se 
následujících několik dní obloukem vyhýbaly.  

 
 V rámci výzdoby tábora měla každá planeta své nástěnky i další věci tykající 

se vnějších forem. Podle Mwangů z Ponlu Maramy jsme postavili repliku lodě. 
Sloužila k hrátkám i odpočinku. Z Mopoávru jsme zase měli jejich „květenu“. 
Byly to krystaly, které byly umístěny po celém táboře 

 
 Jednoho krásného, loukařského odpoledne se hrál Maršál a špión. Úžasná 

běhací hra, která dokáže dosti vytočit. Ale hlavní myšlenkou není sama hra, 
ale to co se dělo po ní. Jeden z praktikantů svolal sbírání šišek. Ano, šli jsme 
sbírat, ale trošku za jiným účelem než měl Honza. Když bylo nasbíráno dost 
šišek, kdosi z dětí zvolal: "Šišková válka!" a hodil první hrst šišek po nejbližším 
kamarádovi. Netrvalo dlouho a do hry se zapojili úplně všichni. Ano, ze strany 
praktikantů zde byly snahy zabránit dětem v pokračování této zábavy, ale 
úplně se jim to nedařilo. Naše hra se pomalu rozplynula. Nakonec zněl úkol 
jinak: "Popadněte kládu a jděte do tábora..." 

 
 Na táboře jsme měli ovce. Nejprve byly dvě. Ale ne moc dlouho. Jedna 

z oveček se rozhodla, že se vydá na výlet a utekla. Naštěstí jen na chvilku. Za 
kamarádkou se zanedlouho přišla zpátky pozdravit. To jsme si aspoň mysleli. 
Otevřeli jsme tedy ohrádku. To proto, aby ji tam kamarádka z ohrádky 
nalákala. Výsledkem byl pravý opak. Utečenec nalákal toho v ohrádce. 
Ovce jsme viděli obě, ale žel, nestačili jsme jim. Neměli jsme tedy ani jednu. 
Domluvili jsme se s majitelem farmy, od kterého jsme ovce brali, aby nám 
přivezl jejich matku. Že prý je přivolá. Leda kulový. Jednu cestu z nákupu si 
Míra všiml stádečka oveček v polích. Nebyly prý nikoho, tak je s Přémou 
nahnali několik kilometrů do tábora. Kroužili kolem stáda „Farnoštem“ jako 
ovčáčtí psi. Ovce se přátelili s ovčí matkou. Nebyla možnost je jakkoliv chytit 
nebo uvázat. Takže když se vydaly na procházku, vyběhla ovčí hlídka 
z Alhambry a vedoucí suplovali ovčácké psy a běhali kolem ovcí jako 
pomatenci. Když ovce pobyly týden, aniž by utekly ani v noci, usnuli jsme na 
vavřínech. Vypravili jsme se na Puťák. Z něj jednu skupinku vyhnala bouřka a 
déšť. Bohužel nevyhnala jen nás. Vyhnala i ovce, které nás definitivně opustily.  

 
 Svatbičky se tradičně povedly. Tentokrát byly v kovbojském duchu. Oddáni 

byli: Lola a Bruno, Eliška a Kryštof, Zindice a Dušan.  
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 Loukaři, ukaž se! To byl název klasické Porty. Tentokrát okořeněný tím, že se 

nesoutěžilo jen ve zpěvu. Uchazeč se mohl předvést ve všem možném. 
Baletu, zpěvu, hře na hudební nástroj. Všichni do jednoho publika bavili. 
Přihlížející porota všechny náležitě ocenila. 
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