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A JE TO TADY! VYCHÁZÍME!!  
Milí mladí přátelé! Právě nahlížíte do nultého 

čísla Táborového šumu. Važte si toho, neboť dle mínění 
redakční rady se jedná zároveň o číslo poslední. Redakč-
ní rada si zakládá na skutečnosti, že všechny informace 
zde uvedené jsou pravdivé, řádně ověřené a nepřikrášle-

né. Za žádných okolností nechceme své laskavé čtenáře 
uvádět v omyl. Jsme tiskovinou seriózní a doufáme, že to 
naši výše zmínění čtenáři ocení. Takže vám přejeme 
příjemné počteníčko a těšíme se na pochvalné ohlasy 
ohledně Táborového šumu. 

 
DĚTI Z ČECH SE ZAPSALY DO KNIHY REKORDŮ 

Málem zaspali  
 Tři hodiny třicet minut. 
Tichý kemp ve Staré Lesné odpočí-
vá. Je to ale chyba. V tuto chvíli by 
se již horolezecká skupina pod vede-
ním pana Oldřicha Machače měla 
připravovat na dobytí nejvyššího 
vrcholu Vysokých Tater, Gerlachov-
ského štítu (2655 m). Co se děje, 
ztratili snad odvahu? 

Zradila technika 
 Odvahu v žádném případě 
neztratili. Na vině je budík, který 
neodhadl zcela přesně únavu vedou-
cího Oldy, a proto budil zcela nedo-
statečně. Naštěstí další z vedoucích, 
Pavel Prochor, byl nucen vykonat 
svou potřebu. Když nespatřil očeká-
vaný frmol, začal jednat. Pak již vše 
bylo dílem okamžiku. Po deseti mi-

nutách stála výprava připravena a 
chvíli poté už nasedala do automobi-
lu, kterým se spolu se zkušeným 
horským vůdcem Vladem Tatarkou 
odebrala ke Sliezskému domu. Zde 
zahájila svůj útok na Gerlach. 

(Pokračování na str. 2) 

 

 

NALEZENY DŮKAZY SKŘÍTČÍ EXISTENCE!!! 
Děti pomohly zachránit 

přírodu! "Viděly jsme je," přísa-
hají. 

 Od našeho zvláštního zpra-
vodaje - Přibližně koncem července 
Šum zaslechl zprávy, které všem 
vyrazily dech. V nenápadné vesničce 
v jižních Čechách, ve Vyhnanicích, 
se objevili skřítkové!!! Táborový 
šum považoval tyto informace za 
věrohodné, neboť je získal od paní 
H.K., matky  jednoho z účastníků 
(J.K. -  nar. 1971) tábora , který v 
těch končinách právě probíhal. 

Zjevují se převážně v noci 
 Naši zpravodajové se ihned 
rozjeli na místo výskytu oněch ta-

jemných postav. Vypátrali, že se 
zjevují především v noci, nejčastěji 
okolo desáté hodiny. Z rozhovorů s 
místními usedlíky (p. Jiříček, p. Či-
hák, pí. Chroustová) zjistili, že jde o 
pět nebo šest skřítků žijících v kruté 
kletbě za svou dávnou neopatrnost. 
A v čem tato kletba spočívá? Skřít-
kové vyrostli!!! 
 Přes veškeré úsilí se našim 
pátračům nepodařilo navázat se skřít-
ky kontakt. Od vedení tábora však 
obdrželi příslib, že budou o následu-
jícím dění dopodrobna informováni.  

Slib dodrželi 
 Přibližně po pěti dnech 
vyzváněl v redakci telefon. „U tele-
fonu Jaroslav Baed Píša,“ ozvalo se 

ze sluchátka. „Zase se oběvily a něco 
nám tu nechaly,“ řekl pan Píša, který 
je – jak jsme se později dozvěděli – 
slabší v pravopisu. Naši redaktoři se 
vydali na místo. V táboře našli něco, 
co jim vyrazilo dech: Harmonýř, 
tajemný předmět uchovávající 
rovnováhu v přírodě! 
 Skřítkové však zůstali opět 
nespatřeni. Další zprávy máme už 
pouze zprostředkované. S pomocí 
Harmonýře se dětem podařilo obno-
vit ztracenou rovnováhu v přírodě.  
Šum: Kéž by takových činů bylo 
více!!! 

 
 

KNIŽNÍ NOVINKY 
 (mm) Redakce si dovoluje upozornit na blížící se vydání nového katalogu organizace Duha. Najdete v něm 
vše podstatné o táborech pořádaných touto společností. Číst můžete všechny nabídky, vybírat si však můžete pouze z 
následujících: Vysoké Tatry, Vyhnanice I, Vyhnanice II!!! Je to jasný?!! 

MÁLEM ZMRZLI!  



Pouze přítomnost zkušených vedoucích za-
bránila nejhoršímu. 

 Pověstné aprílové počasí připomínal letní čer-
vencový den ve Vysokých Tatrách. Skupinka dětí spolu 
s několika vedoucími se vydala dobýt jeden 
z tatranských vrcholů – Jahňací štít (2291 m ). Vyšli za 
slunečného rána, plni odvahy poprat se s horou. Přibliž-
ně v půli cesty na vrchol se zlověstně zatáhlo. Jemný 
vánek se začal měnit v silný vítr. Rozpršelo se. Déšť 
postupně sílil. Přidaly se kroupy. Chatu nebo alespoň 

primitivní přístřešek naši hrdinové již dávno minuli. 
Nezměrná vůle a dobyvatelská touha jim kázaly pokra-
čovat v cestě+. Děti byly odhodlány vrchol ztéci. Zku-
šení vedoucí Oldřich Machač a Pavel Prochor však znají 
dobře rozmary horského počasí, a proto velí: Jdeme 
zpět! A to navzdory pouhým dvaceti metrům, které 
zbývají na vrchol. „Sice se nám nepodařilo Jahňací štít 
dobýt, příští rok vše napravíme,“ slibuje další z účastnic 
Verča G. Svobodová. Šumu nezbývá než popřát jim 
mnoho zdaru. 

 
HNED PŘI ODJEZDU 

MU UKRADLI PE-
NĚŽENKU!!! 

 Nerad bude na páteční pod-
večer dne 2. 7. 1999 vzpomínat pan 
Václav N. Když pomáhal nakládat 
zavazadla účastníků letního tábora ve 
Vysokých Tatrách, zcizil mu nezná-
mý pachatel ze zadní kapsy kalhot 
peněženku.  
Šum: Opatrnosti není nikdy dost.  

PŘÍJEMNÝ VÝLET 
 Zajímavou zprávu převzal 
Táborový šum z týdeníku Vše o 
Mšeně:  

Třetí říjnový víkend ubyd-
leli se v naší základní škole děti a 
vedoucí jednoho letního tábora. 
Podnikali výlety po okolí, v naší 
tělocvičně živě skotačili, zpívali. Do 
našeho kraje zavítali také rodáci ze 
dvou světových metropolí – Londýna 
a New Yorku. 
 Naše hospoda jim přichysta-
la jemný gulášek s knédlem, sami 
sobě pak opekli vuřty. Nebýt ztráty 
orientace páně Baedovy, mohly tyto 
býti smočeny i v hořčici. 

KVALITA ZVÍTĚZILA 
Dětské táborové publikum 

má věru vytříbený vkus. Důkaz nám 
podaly děti z LDT Vyhnanice II. Náš 
zpravodaj přijal pozvání na tradiční 
Skřítkopění. 
 Rozmanitost žánrů, hlasů, 
provedení, celková pestrost – tak by 
se dal charakterizovat letošní ročník. 
Po dětské soutěži (zvítězila Tereza 
Š.) se jali své umění předvádět ve-
doucí a jejich hosté. Hlasující děti 
odolaly tlaku podbízivé komerce 
(Martin Havel a Jirka S.) a po záslu-
ze na stupeň nejvyšší vyzvedly půso-
bivou etudu latinskoamerického tria 
Los Esmeraldos s hostem Paolem 
Nuovem za bicími. 

    

DĚTI Z ČECH SE ZAPSALY DO KNIHY REKORDŮ 
(Pokračování ze strany 1) 

Déšť jim nevadil 
 Jak viděla následující oka-
mžiky jedna z účastnic, Gábina Kár-
níková? „Po deseti minutách jsme 
dorazili k Velické próbě, karabinami 
jsme se zachytili na lano. První vyra-
zil zběsilý Vlado. Bohužel se rozpr-

šelo. Snad proto bylo tempo vražed-
né. Na vrchol jsme vystoupili již po 
dvou hodinách chůze, čímž jsme 
překonali rekord v kategorii amatér-
ské výpravy. 

Tatarkův slib s podmínkou 
Horský vůdce byl z výkonu dětí 
nadšen, a tak přislíbil pro příští rok 
podobně náročný výlet. Pouze vy-
slovil přání, aby členem výpravy již 
nebyl jistý Vojta H., který – citujeme 
– „robil príliš veľké medzery“.

 
ZE SPORTU 

SPRAVEDLNOST OPĚT SPALA 
 Na stadionu hotelu ve Staré Lesné proběhlo 
fotbalové utkání dvou odvěkých rivalů, vedoucích a 
pubošů. Již od počátku si vedoucí vytvořili drtivou pře-
vahu, kterou však nedokázali brankově vyjádřit. Mužstvo 
pubošů hrálo fotbal založený na defenzivní taktice, tzv. 
catenaccio neboli betonáž. Mnohokrát se před brankou 
gólmana pubošů Kříže vytvořila pověstná trma-vrma, gól 
však nepadl. Rozhodnout musely penalty. V nich štěstě-
na podle zákona o krouživém pohybu dosedla na puboše. 

DOBRÁ PARTA ZÁKLADEM 
ÚSPĚCHU 

Panuje-li týmový duch, je zpola vyhráno. 
 Na travnatém hřišti u Vyhnanického rybníka 
pravidelně probíhala urputná klání ve volejbale. Utkáva-
ly se dva týmy z řad vedoucích. Většího počtu vítězství 
dosáhl ELEFANT POHODA TEAM, jehož hlavní zbraní 
byla skutečně sloní pohoda na hřišti. Jak řekl jeden 
z jeho členů, Pavel Nováček: „Volejbal hraju zatraceně 
mizerně, ale duch týmu mi dodal potřebné sebevědomí.“ 
Šum: S tím nelze než souhlasit. 

PSYCHIATRICKÉ OKÉNKO 

PATRNĚ SE DOMNÍVAL, ŽE ŠLAPE ZELÍ 



Zřejmě případem pro psychiatra je osoba, která 
se zjevovala s železnou pravidelností během večerních 
tanečních rejů na dětském táboře ve Vyhnanicích. 

Vše začalo nenápadně 
„Přibližně v půlce reje se najednou odněkud vy-

nořil tuplovaně obrýlený muž jižanského vzezření. Hro-
zivě mával rukama a maniakálně dupal,“ řekl Šumu ve-
doucí Jan Karlos. „Asi po šesti minutách zase zmizel,“ 
dodaly další svědkyně Madla a Zvadla. 

Neuspokojená touha z mládí? 
Náš list požádal o vyjádření předního psychiatra, 

pana Jindřicha Sturšu. „Odchylky by mohla mít kořeny 
již v dětství. Domnívám se, že postižený vyrůstal na ven-
kově. Jeho touhou bylo pomáhat rodičům při šlapání zelí, 

což mu však bylo necitelně odpíráno. Tímto svým koná-
ním“, pokračuje Sturša, „se nyní snaží vyrovnat se 
s nenaplněnou touhou a nalézt smír ve vztahu k rodičům. 
Je to v podstatě neškodné.“ Jeho slova potvrzuje skuteč-
nost, že slovo „YAGA“, které si šílenec neustále mumlá, 
znamená v havajském nářečí zelí. 

Situaci nepodceňujte, varuje MUDr. Keating 
Doktor Paul Keating však zcela nesouhlasí 

s domněnkou kolegy Sturši. Tvrdí totiž, že odchylka je 
nakažlivá. Toto tvrzení dokládá tím, že již při druhém 
zoufalcově vystoupení trdloval po jeho boku nový muž. 
K celému případu se bohužel nemůže vyjádřit slečna 
Tucí, neboť nikdy neviděla více než pár vteřin z mužova 
výstupu. Vždy se vydala hledat svého přítele Pavla N., 
který však jako by se do země propadl. 

 
PAZÁR, PAZÁR! 
České Jizerky! Neskutečná cena! Pouze 960,- Kč!!! 25.2. – 27.2. 2000. V ceně doprava i per-
manentka. Ubytování i strava zajištěny! Přihlášky Hónovi!!! 
 

SELHÁNÍ KUCHAŘKY 
Vymlouvala se na „nové“ brambory 
 Někdy to děti na táborech opravdu nemají lehké. 
Pokusme se zde nastínit jednu z nepříjemných situací, 
v níž se může ocitnout. Takové dítě se např. rozhodne, že 
podstoupí zkoušku hladu. Celý den nesmí pozřít nic 
jiného než vodu, případně neslazený čaj. Odolá-li zdárně 
všem nástrahám, může se těšit na chutnou krmi zítřejšího 
dne. Jaké však musí být jeho zklamání (odpovím sám – 

naprosté), dostane-li namísto výtečných maminčiných 
bramborových knedlíčků neurčitou žlutozelenou hmotu 
podivného vzhledu i chuti?!  
 Táborový šum je ohleduplný 
 Snad by se mohlo zdát, že si vymýšlíme. Leč 
smutnou pravdou je, že toto vše se stalo. S ohledem na 
rodinu dotyčné „kuchařky“ nebude Šum uvádět další 
podrobnosti. 

 
 

KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK aneb Rettigová by záviděla 
Čtenář, který si přečetl člá-

nek Selhání kuchařky, neměl by 
získat pocit, že na táborech se ne-
dobře vaří. Jako hojivý lék působí 
zpráva ze Staré Lesné v Tatrách. 
Možná už i k vám se na té vůni 
doneslo vyprávění o skutečných 

kulinářských hodech, jež připravili 
pro děti obětaví vedoucí. Po rozpači-
tém začátku na plynovém vařiči se 
rozpoutala taková palačinkiáda (od 
té doby tzv. palačinková smršť, viz 
Slovník naučný, vydání 1999), že se 
mezi přihlížejícími okouněči v tu 

ránu tísnilo pět profesionálních 
kuchařů. Roztažené žaludky večer 
uchlácholil výborný buřtguláš. 
K snídani se podával vepřový bů-
ček. 

 
 

NESTVŮRA V BAZÉNU 
Ve Skotsku v jezeře, na Slovensku v bazénu?! 

Strach a panika se zmocnila účastníků tábora ve 
Vysokých Tatrách při večerním aktivním odpočinku 
v bazénu. Odněkud (připlavala okysličovacími otvory?) 
se vynořila hlava příšery. Z mordy cenila křivolaké zuby, 
žlutá slizká hlava a krvavé oči vytvářely obraz hrůzy a 
děsu. Bazén byl okamžitě vylidněn. Nastal zoufalý úprk 

do tábora. Avšak úleva netrvala ani minutu. Chyběl 
vedoucí Prochor!!! Nedá se popsat radost, když byl 
spatřen, kterak se spokojeně vrací. Nikdo nechápal, jak 
mohl přežít. Také on byl však na rozpacích. „Proč jste 
zmizeli?“, vyzvídal a na šňůru připevňoval mokré věci. 
Plavky a žlutou koupací čepici. 

 
 
 

 
 
 

 

DRAMA NA ŽE-
LEZNICI 

 Strach a úzkost prožívali 
brigádníci vracející se z Vyhnanic. 
Ztratili hromadný lístek! Vše dobře 
dopadlo. 

 Šum: Dělají průvodčí svou 
práci opravdu dobře? 
 



MYSLELI, ŽE SE 
BUDOU BAVIT 
 Houf bláhovců vyra-
zil druhého zářijového víken-
du na místa dobře známá. Do 
Vyhnanic, kde strávily tři 
příjemné týdny prázdnin, se 

děti upřímně těšily. Věděly, že jedou 
také pracovat, skutečný rozsah prá-
ce jim však byl zamlčen!!! 
 Od časných ranních hodin 
v nelidském horku a sžírajícím suchu 
sbíraly brambor za bramborem, a to 
vše pouze s nepatrnou přestávkou na 
občerstvení. Kůže na rukou praská, 

na plíce usedá prach. A Ukrajinec 
Ivan nelítostně ujíždí svým trakto-
rem dál a dál. 
 Večer navíc povinně sníst 
horu masa s všelijakými dressinky – 
hrůza a děs! Jak praví lidová sloves-
nost: ...než s těmahle, to s Frentem 
radši! 

 
 
DOPISY ČTENÁŘŮ 
 Ačkoliv se mi ještě nepoštěstilo přečíst si nulté číslo Táborového šumu, věřím, že chvíle nad ním strávené 
budou opravdovou potěchou ducha a osvěžením mysli.  

        Paeddr., Ing. Krunoslav Včelička, DrSc. 
 
 Zdravím všechny čtenáře Táborového šumu! Je tu zima, ale mně to nevadí. Chodil jsem totiž pravidelně každé 
ráno a za každého počasí na táboře na rozcvičky! 

        SKoRoIng. Pavel Yagaman Nováček, Norsko  
 
 Ahoj, how are všichni you? Já se mám dobře. Přeju Šumu hodně štěstí a všem velkýho Ježíška. 

        PůLMuDr. Vlaďka Šmídková, Anglie 
 
 

KŘÍŽOVKA BEZ CEN 
 
 

Pomůcka:
amfik, dof 

Kus ledu Popěvek Spojka 
 

Prostoje Bývalá tábor. 
stavba 

Zde Anglicky 
“ono” 

Cvakati        

Zármutek Egypt. 
bůh slunce 

  
Dokončit let 

    

Drak od Frenta . – (mors. 
abeceda) 

 
– . . 

   Žádným 
směrem 

(básnicky) 

Pátá část 
harmonýře

Údolí  
Klaun 

      

TAJEN-
KA 

       

Jméno psa     Předložka   

Setina hektaruOblek     
Předložka 

  

Jm. prak- 
tikantky 

   Prací 
prášek 

   

Popravčí    Španělsky 
pán 
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