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Letos se nás sešlo: 27 „dětí“ – věkový průměr 15 let,  

5 vedoucích a 1 kuchař (viz foto a přiložený seznam) 
 
 

Je tomu již sedmý rok, co se 
banda nadšenců vždy v době 
letních prázdnin sebere a na 
pár dní odstěhuje do volné 
přírody hnána touhou po 
dobrodružství. Okolí 
Kocourkova mlýna nás 
upoutalo natolik, že jsme nejen 
porušili pravidlo 2x a dost (90, 
91 – Dražičky, 92 a 93 – 
Vávrovka, 94, 95, 96 – 
Kocourkův mlýn), ale rozhodli 
jsme se dokonce zbudovat si 
zde stálou základnu, k čemuž 
nám laskavé svolení dala i 
majitelka zdejšího pozemku 
tím, že nám ho bezplatně 
pronajala na dobu 10-ti let. 
Jsme jí za to moc vděční, 
neboť je to opravdu krásný 
kout naší vlasti. 
 



 
Seznam účastníků letního sportovního tábora ASPV 

Kocourkův mlýn 1996 
 
 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno 

1 Havlan Petr 
2 Leibl Tomáš 
3 Mikuláštík Michal 
4 Slabý Jiří 
5 Švadlena Jan 
6 Nováková Petra 
7 Janoušková Eva 
8 Lacinová Simona 
9 Pěkný Michal 
10 Svatoň Petr 
11 Kincová Petra 
12 Boháčová Lenka 
13 Křivánek Petr 
14 Prouza Pavel 
15 Aldorf Karel 
16 Zemanová Lucie 
17 Chovančíková Lucie 
18 Jehlík Lukáš 
19 Krejčí Tomáš 
20 Ledinská Kateřina 
21 Štamberková Monika 
22 Petrů Kamila 
23 Samec Petr 
24 Zemanová Štěpánka 
25 Slabý Petr 
26 Behenský Jiří 
27 Skopcová Monika 
28 Amcha Jakub 

 



Nejdůležitějšími aktéry celého dějství byli samozřejmě vedoucí 
 

 
 
 
Kromě elegantních a slušivých čepic, které věnovala jako sponzorský dar firma 
HORSCH (zajistil Vojtěch), zdůrazňovaly ladné křivky jejich těl i neméně noblesní 
BLACK T-SHIRT z autorské dílny módního salónu PÁJA-RÁĎA. 
 
 

 



A teď podrobněji k jednotlivým členům vedení: 
 
 
 
 
Vojtěch 
Je hlavní hybnou silou celého táborového kolosu a ne nadarmo zastává funkci 
táborového managera. I přes jeho mužný vzhled a nezměrnou energii je to člověk 
v podstatě milý, skromný a plachý – na veřejnosti se odhaluje pouze opravdu 
vyjímečně. 
 
 
 
 

 



Dámy na vozíku sice nevypadají, že by zastávaly nějaké vysoké posty, člověk by jim 
přisoudil spíše roli neposlušných školaček, přesto se však jedná o velmi vážené 
mladé paní. 
 

 
 
 

Alena (vlevo) 
Je generální ředitelkou multimédií. Koordinuje vše, co se týče informačních toků: 
televizi, rozhlas, tisk i tichou poštu. Kromě toho ještě na poloviční úvazek pomáhá 
v kocourkovské státní nemocnici. 
 

Pavla (vpravo) 
Zastává funkci 
ředitelky Burzy 
cenných papírů 
Kocourkův mlýn. Její 
slabou stránkou je snad 
jen nepřekonatelná 
chuť k spánku a 
schopnost usnout 
kdekoliv a kdykoliv. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan 
Osoba v organizační 
struktuře kocourkovského 
TOP managementu nejvýše 
postavená – generální 
ředitel. Také proto nosí nos 
jak se patří nahoru. Kromě 
toho hraje docela obstojně 
na kytaru. 

Radka 
Výkonný náměstek, aneb holka 
pro všechno. Hravě zvládne 
cokoliv: vytyčkovat trať, připsat 
úroky, obarvit trička, ujídat 
v kuchyni, zkrátka a dobře vše, 
na co si jen vzpomenete. Možná 
vypadá trochu smutně, leč očití 
svědkové mohou dosvědčit, že to 
tak není: přemýšlela. Pár sekund 
po pořízení této fotografie se jí 
totiž začalo kouřit z hlavy. 

Pozn. redakce: fotografii většího formátu se nám bohužel pro vrozenou skromnost 
této dívky nepovedlo za celých 10 dní pořídit. 



 
 
 
 
 
 

 
 Jindra 

Manager přes buňky chuťové. 
Lepšího byste těžko hledali. 

O jeho kuchařském umění 
svědčí i následující snímek 
jednoho z členů tábora. Dotyčný 
je známým a uznávaným 
redaktorem místního deníku 
Latrínograf. Co by literát 
preferuje především stravu 
duševní, přesto však nedokáže 
odolat Jindřichovým 
pochoutkám. Je obdivuhodné, 
že i guláš dokáže zdlábnout 
hůlkama v rekordně krátkém 
čase (to aby se nemusel s nikým 
dělit). 



Celotáborová hra 
 
Letos jsme nehráli klasickou etapovou hru, ale spíše takovou „poloetapovku“. 
Hlavním cílem bylo připravit děti na budoucí vpád do reality a nanečisto si 
vyzkoušet tržní hospodářství. Vše se tedy točilo kolem peněz a hlavní motto celého 
tábora znělo: 
 
 
 

KOCOURKŮV MLÝN 96 
ANEB 

SVĚT VELKÝCH PENĚZ. 
 
 

 
 
 
 
Byla zavedena místní měna – Kocouří (zkratka Koc), samozřejmě volně směnitelná. 
Drobný jsme nevedli. 



 
 

 

Kocouři 
 

místní kocourkovská 
měna  

volně směnitelná 



Měli jsme dvě úrovně bodování: 
- jednotlivců 
- družstev 
 
Hodnocení jednotlivců 
 
a) finance 
Každý hned první den 
dostal vkladní knížku se 
základním vkladem 1000,- 
Koc. Za jednotlivé soutěže, 
pomoc v kuchyni, účast na 
přípravě divadla apod. pak 
dostával připsány další 
finanční odměny. Své 
peníze mohl investovat do 
banky na termínovaný 
vklad, vsadit si v sázkové 
kanceláři či si je nechat 
bezúročně ležet na vkladní 
knížce. Banka každý den 
ráno vypisovala nové 
úrokové sazby, před 
vánocemi byl dokonce 
vydán mimořádně výhodně 
úročený spořitelní vánoční 
list. 
Vítězem se pak stal ten, 
kdo měl na konce tábora v centrální bance VOJPA nejtučnější konto. 
 
b) kvízy 
Každý den po poledním klidu jsme se věnovali protažení si mozkových závitů a 
prověrce znalostí jednotlivých účastníků tábora v podobě tematicky zaměřených 
kvízů (finance, všeobecný přehled, historie apod.). Zvlášť se hodnotila mladší a 
starší kategorie. Soutěž jsme nezahrnuli do celkového hodnocení, tzn. neudělovali 
jsme za ní finanční odměny, ale vyhodnotili ji zvlášť. 
 
c) bodování stanů 
Jako každoročně namátková kontrola stanů byla nezbytná a nejeden příbytek si 
vysloužil přízvisko „stan u čuňase“. 



 
Hodnocení družstev 
 
a) bodové hodnocení 
Většina soutěží byla zahrnuta do celotáborového bodování, které probíhalo 
klasickým způsobem: čím lepší umístění, tím více bodů, odstupňováno podle 
náročnosti soutěže. 
 
b) obchody na Burze cenných papírů Kocourkův mlýn (BCPKM) 
Jednotlivá družstva měla podobu akciových společností. Byly vydány akcie 
jednotlivých družstev v listinné podobě, se kterými se obchodovalo podle předem 
stanovených pravidel (viz. příloha) na burze cenných papírů. Ceny rostly a zase 
klesaly, býk se střídal s medvědem a obchody jen kvetly. Kurzy akcií se měnily 
denně podle nabídky a poptávky z předchozí seance. Stanovovala je burza. Burzovní 
seance se odehrávaly vždy večer a akcie na nich nakoupené byly v majetku družstva 
celý následující den. No a když už akcie, tak nechyběly samozřejmě dividendy. 
Bylo určeno, která soutěž následujícího dne bude rozhodující pro výplatu a systém 
dividend pak vypadal následovně: 
 
Každému majiteli akcií družstva umístěného na: 
1. místě bylo vyplaceno 800,- Koc na akcii, 
2. místě bylo vyplaceno 600,- Koc na akcii, 
3. místě bylo vyplaceno 400,- Koc na akcii, 
4. místě bylo vyplaceno 200,- Koc na akcii. 
 
Př. Jdu obchodovat. Vím, že zítra se budou 
dividendy rozdělovat podle výsledků 
orientačního běhu. Na ten jsou nejlepší červení, 
a.s. Když si jich hodně nakoupím a oni 
doopravdy vyhrajou, budu mít velkou dividendu, 
což je dobré. 
 
Na burzu chodili obchodovat pouze vybraní makléři – zástupci jednotlivých 
družstev, kteří hravě zvládli danou problematiku a stali se opravdovými profesionály 
na svých místech. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Burza odkoupila od družstev všechny jejich akcie za poslední kurz. K těmto 
penězům se připočetla hotovost a podle výsledné sumy byl stanoven vítěz. 
 



 
 



Kocourkův mlýn 1996 
aneb svět velkých peněz 
 
 
Každý chce být bohatý. To ale nejde jen tak, samo o sobě, aby člověk byl ze dne na den 
bohatší a bohatší. Musí se o dosud získané peníze starat, rozmnožovat je, zkrátka a 
dobře musí je někam výhodně investovat. Potom může klidně spát a těšit se, že zítra 
bude zase o nějakou tu korunu bohatší. 
 

Co znamená investovat, aneb peníze nepatří 
pod matraci 
 
Investovat peníze znamená je za něco utratit, do něčeho vložit. 
 
Ale pozor, není to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
 

Můžete si vybrat ze dvou typů investic: 
 

1. Reálné – jsou vždy přímo vázány na nějaký předmět či podnikatelskou činnost, 
jako je například koupě auta, obrazu, stanu, továrny, banky apod. 
 

2. Finanční – kdy se sice také vydám z peněz, ale už nemám v ruce žádnou 
reálnou, konkrétní věc, ale kus papíru, kde mám potvrzeno, kolik peněz jsem investoval 
do čeho. Takovýto papír není jen tak nějaký obyčejný, ale je to tzv. cenný papír. 
Je samozřejmé, že když si koupím nějaký ten cenný papír, očekávám, že z něj budu mít 
nějaký výnos (zisk), že se mi rozmnoží moje investované penízky. 
 
 

Pozor na riziko 
 
Ne vždy se však taková investice vyplatí. Najde se řada lumpů a podvodníků, kteří se 
snaží pod záminkou vysokých zisků vylákat z důvěřivců peníze a potom najednou frrrr a 
jsou pryč. Člověku pak zůstanou jen oči pro pláč a prázdná peněženka. 
Ani bankám se už nedá plně důvěřovat. To  každou chvíli buch buch, krach krach a je po 
bance. Proto vždycky pozor na to, komu své peníze svěřujete. 
 
Obecně platí: 
 

čím větší slibované zisky, tím větší riziko! 



Pozor na bankéře 
aneb 

důvěřuj ale prověřuj 
 
I přes veškeré snahy centrální banky VOJPA o soustavnou kontrolu bankovních domů se 
sem tam, čas od času vyskytují případy špatně vypočtených úroků. Úrok je samozřejmě 
vypočten tak, aby zkrátka přišel klient, zatímco banka využívaje neznalosti svých 
zákazníků si mastí kapsu. 
 
Proto důvěřujte, ale prověřujte! 
Zde vám poskytneme několik dobrých rad, jak na to: 
 
1. Co je to vlastně úrok? 
 
Úrok je odměna za dočasné poskytnutí peněz (kapitálu) někomu jinému. 
 
Pokud si půjčuji peníze od pana Vopršálka, musím mu úrok zaplatit,, pokud ale já půjčuji 
panu Vopršálkovi na nové auto, byl bych blázen, kdybych po něm chtěl, aby mi vrátil 
pouze to, co jsem mu půjčil, ale budu po něm chtít víc – o úrok. 
 
 
2. Proč potřebuji znát úrokovou sazbu? 
 
Úroková sazba je skoro to nejdůležitější, co nás zajímá, když si ukládáme peníze. Je to 
v procentech vyjádření toho, kolik za to budeme mít. 
Ta částka, kterou ukládáme (neboli jistina) představuje 100%, potom polovina je 50%, 
čtvrtina 25% atd. 
Pokud bude úroková sazba v bance třeba 14%, vím že dostanu to, co jsem tam vložila 
(těch 100%) a navíc z této částky ještě 14%. 
 
Pozor ale!!! 
 
Musíte vědět, jestli dostanete těch 14% za rok, za měsíc, nebo za den, jinak řečeno, jak 
dlouhé je úrokovací období. Normálně se nejčastěji používá roční, Kocourkův mlýn je 
však specifický a nejčastější je zde denní úrokovací období. 
A jak to poznáte? Jednoduše, podle písmenek, které jsou za úrokovou sazbou (např. 
14% p.a. = 14% za rok) a nebo se zeptáte. Personál bank je kvalifikovaný a vždy ochotný 
zodpovědět jakýkoliv Váš dotaz. 
 
ročně   - označení p.a.  (per anum) 
pololetně  - označní p.s.  (per semestre) 
měsíčně  - označení p.m.  (per mensem) 
týdně   - označení p.sept. (per septimanam) 
denně   - označení p.d.  (per diem) 



3. Jak se úrok vypočítá? 
 
 
Je to úplně jednoduché, stačí dosadit do vzorečku: 
 
 
úrok = jistina x počet dní x denní úroková sazba / 100  nebo 
 
úrok = jistina x počet let x roční úroková sazba / 100  podle použité úrokové sazby 
 
 
jistina – ta částka, kterou ukládám do banky 
 
 
 
Příklad 
 
Paní Kocourková prodala do sekáče svůj deset let nový králičí kožich a dostala za něj 200 
Koc. Jelikož věděla, že peníze nepatří pod polštář, ale do banky, ještě téhož dne si došla 
peníze uložit. Tam jí řekli, že úroková sazba je 15% p.a. (tedy ročně). To se jí docela 
zamlouvalo, tak se rozhodla své peníze zde investovat. Po dvou letech však zjistila, že 
zimy jsou tuhé a že takový kožich je přeci jen dobrá věc a tudíž že si chce nějaký koupit. 
Šla tedy do banky vybrat. Zde jí spočítali úrok podle vzorečku nahoře: 
 
úrok = 200 Koc x 2 roky x 15% / 100 = 60 Koc 
 
Paní Kocourková se teď může klidně rozšoupnout, neboť na nový kožich má 260,- Koc. 



Kam všude můžete investovat své vlastní peníze: 
 
 

- vkladní knížka - 
 
tu dostane každý. Zde bude mít určitý počáteční vklad, se kterým bude moci volně 
disponovat kdykoliv se mu zachce. 
Může tam peníze kdykoliv vložit, nebo si je vybrat podle potřeby. 
Výběr a vklad na knížku můžete provést pouze v bance (jakékoliv)! 
Pozor – vkladní knížky Kocourkova království nejsou úročeny, tzn. nepřinášejí žádný zisk, 
proto je výhodné peníze investovat někam jinam. O peníze sice nepřijdete, ale zároveň si 
je nerozmnožíte. To už si s nima můžete rovnou vycpat polštář. 
 
 

- vklad do banky - 
 
podmínky ukládání peněz si upravují jednotlivé banky samy podle svého uvážení. 
Informujte se proto na přepážkách jednotlivých bank. 
 
 

- sázková kancelář - 
 
zde je předpoklad nejvyššího zisku, ale pozor na bankrot! 
 
 
 
 

A co s penězi, které patří celému vašemu družstvu: 
 
 

- vklad do banky - 
 

- sázková kancelář - 
 

- investice na burze do nákupu cenných papírů - 



 
 
 
 
 
 

 



AKCIE 
 
 
to jsou takové cenné papíry, kdy si člověk kupuje část akciové společnosti. 
 
Vlastník akcií se nazývá akcionář. 
 
Když podnik – akciová společnost dobře hospodaří a dosahuje zisku, může se 
rozhodnout, že vyplatí dividendy. Dividendy tedy představují podíl akcionáře na zisku 
společnosti. 
 

 
 
Funguje to asi takhle: 
Pan Mourek se rozhodne, že založí akciovou společnost. Takže jako první vydá akcie 
(nechá si je vytisknout v tiskárně) odborně řečeno emituje akcie a tím pádem je emitent. 
Aby jeho společnost vznikla, musí tyto akcie upsat novým akcionářům a ti je musí zaplatit. 
Potom už může v klidu podnikat. Pan Mourek má v plánu se svou nově vzniklou 
společností být nejlepší ze všech a dosahovat ohromně vysokých zisků. To se mu daří a 
proto každý rok vyplácí vysoké dividendy. Zároveň se akcie této společnosti obchodují na 
burze cenných papírů, kde jejich kurz roste. Prostě ideální situace. Je vidět, že pan 
Mourek je z Kocourkova. 



Burzovní pravidla 
Burzy cenných papírů 

Kocourkův mlýn 
 
 
Článek 1 
 
Použití burzovních pravidel 
1. Burzovní pravidla upravují průběh burzovního obchodu na Burze cenných papírů 
Kocourkův mlýn (dále BCPKM). 
 
2. Burzovní pravidla se použijí pro burzovní obchody uzavírané na BCPKM. 
 
Článek 2 
 
Účastníci burzovního obchodu 
1. Účastníky burzovního obchodu jsou osoby oprávněné k nákupu a prodeji cenných 
papírů na burze (dále jen členové burzy). Za členy burzy se pro tyto účely rozumí: 
- banky 
- akciové společnosti (Červení, Zelení, Modří, Žlutí) 
- ostatní na základě povolení BCPKM 
 
2. Člen burzy nakupuje a prodává cenné papíry na burze prostřednictvím makléře, který 
jedná jménem člena burzy. Člen burzy určí jednu, popř. více osob jako svého makkléře. 
 
Článek 3 
 
Průběh burzovního obchodu 
1. Na BCPKM se obchoduje každý den. 
 
2. Časový průběh burzovního dne: 
 
- ráno, nejpozději do 9.00 hodin vyhlásí burza kurzy cenných papírů platné pro večerní 

burzovní seanci 
 
- v témže časovém pásmu bude zveřejněn i program na příští den včetně výše dividend 

za jednotlivé soutěže 
 
- do 19.00 hodin probíhá příjem objednávek na nákup a prodej cenných papírů. 

Objednávky jsou podávány na předepsaném formuláři a podepsány makléřem. 
Minimální množství na nákup a prodej je polovina vlastněných akcií. 

 
- spolu s objednávkou odevzdá makléř i cenné papíry určené k prodeji 
 
- nejpozději do 22.00 hodin BCPKM zpracuje přijaté objednávky a vyhlásí výsledky 

burzovního obchodu 



 
Článek 4 
 
Spory z burzovních obchodů 
Členové burzy souhlasí s tím, že spory z burzovních obchodů bude rozhodovat centrální 
banka VOJPA po složení poplatku 500,- Kocourů. 
 
Článek 5 
 
Zánik členství na burze 
BCPKM si vyhrazuje právo zrušit členství na burze členu burzy v případě neplnění 
povinností uložených těmito burzovními pravidly. 
 
 
 
 
 
 

Pavla Sedláková 
předsedkyně BCPKM 



 

Objednávka na nákup a prodej cenných papírů 
na Burze cenných papírů Kocourkův mlýn 
 
 
Člen burzy: …………………………………………. 
Datum burzovního obchodu: ……………………………… 
Počet akcií před burzovní seancí: …………………….. 
Počet akcií po burzovní seanci*: ……………………… 
 
 
Nákup 
akcie počet ks kurz nakoupeno* částka* 
Červení     
Zelení     
Modří     
Žlutí     
Celkem     

 
Prodej 
akcie počet ks kurz prodáno* rozdíl* částka* 
Červení      
Zelení      
Modří      
Žlutí      
Celkem      

 
 
Doplatek – přeplatek*: …………………….. Kocourů 
 
 
* - vyplňuje BCPKM  Makléř – podpis:  



 
     Program 
 
 
15. 8. čtvrtek 
 
- příjezd do Blatnice - ubytování 
Jelikož se nám oproti původnímu předpokladu o jeden den zpozdily stany, bylo 
nutné najít náhradní ubytování. Chatičky patřící MěÚ v Táboře v nedaleké Blatnici 
nám poskytly azyl na první noc. 
 
- hra Eskymáci - za úkol bylo rozluštit řeč Eskymáků – na stanovištích, kde byli 
vedoucí a kam se doběhlo podle fáborků, se člen družstva dozvěděl část zašifrované 
zprávy – musel si jí zapamatovat, doběhnout s ní zpět a dát dohromady spolu 
s ostatními členy družstva celou zprávu. 
 
- táborák + opékání buřtů 
 
 

 
 
 
- noční procházka na Kocourkův mlýn 
 



16. 8. pátek 
 
- olympiáda - nemohly chybět samozřejmě ani zimní disciplíny, jako běh a skok na 
lyžích, které se těšily velké oblibě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- přesun na Kocourkův mlýn - probíhal po jednotlivých družstvech. Jelikož zima 
už klepe na dveře, je nutné vzít si s sebou co největší množství zásob, aby člověk 
přežil. Každý tedy popadl co unesl a mohlo se vyrazit. V závěru cesty dopomohla 
účastníkům k získání větší hmotnosti zavazadel vydatná průtrž mračen. Obzvlášť 
spacáky sály dobře. 
- ubytování na Kocourkáči - narychlo a za vydatného deště se honem dokončovala 
stavba stanů. Někteří jedinci si díky tomu do konce tábora nestihli přivázat plachtu 
k podsadě. 
- táborák - jelikož počasí nedovolovalo pobyt pod širým nebem, slezli jsme se 
v jídelně, kde pršelo alespoň o trochu míň. 



17. 8. sobota 
 
- výlet po okolních mlýnech 
- stavba hráze, oprava střechy, apod. 
- táborák - opět díky počasí pod střechou 
 
 
18. 8. neděle 
 
- tetraživlon - aneb Vojtěchovo oblíbené spojení voda, země, vzduch. Trať závodu 
pro jednotlivce vedla tedy nejprve lesem, poté potokem a jako závěrečná disciplína 
bylo lano. 
 
- makačka - další aktivita, kde si každý mohl změřit své síly a to: sedy-lehy, dřepy, 
kliky, shyby, angličáci. 
 
- baseball 
 
- táborák – konečně venku 
 
 
 

 



Po mlýnech v okolí: váš cíl…………………… 
 

Družstvo:        
 
Datum:   Čas odchodu:   Čas dosažení cíle:   
 
Seznam účastníků výpravy     Čas návratu:    
 
              
 
              
 
              
 
 
Pokyny na cestu: 
 
Cílem vaší výpravy je získat co nejvíce objektivních informací o mlýnu, který je cílem vaší 
cesty. Zjištěné údaje zpracovat a na jejich základě si připravit krátký výstup (cca 10 – 15 
minut) k večernímu táboráku. Forma tohoto je ponechána zcela na vás, podmínkou ale je, 
že se jej musí zúčastnit všichni členové expedice. Jako vodítko předkládáme několik 
otázek, na které by podle našeho názoru bylo vhodné hledat odpovědi. Proto mají podobu 
formuláře, který po podání zprávy odevzdáte. Výstup by měl obsahovat i informace o 
průběhu cesty, doporučujeme proto vést si „itinerář“ vašeho postupu. Spolu s formulářem 
je nutno odevzdat i dar z cest, bez kterého bohužel nebudeme moci považovat váš úkol za 
dokončený. Při styku a komunikaci s domorodým obyvatelstvem se chovejte slušně, o 
každou informaci slušně požádejte a nezapomeňte poděkovat. Před zahájením rozhovoru 
raději vysvětlete, o co se jedná, abyste nebyli podezříváni z nečestných úmyslů. Mnoho 
zdaru a šťastnou cestu přeje vedení tábora. 
 
 
1. Jméno současného majitele mlýna a popř. chronologická řada majitelů předchozích od 
data založení mlýna: 
 
 
 
 
2. Obec, ke které mlýn patří, jména obcí, ze kterých se zde mlelo obilí, datum posledního 
mletí: 
 
 
 
 



 
3. Odkud do mlýna přitéká voda, jak je/byla vedena na kolo, kam odtéká a jak je dále 
využívána: 
 
 
 
 
 
 
4. Jak velké je/bylo velké mlýnské kolo, mlýnské kameny, jaká byla kapacita mlýna a 
k jakému účelu v současnosti mlýn slouží: 
 
 
 
 
 
 
5. Jaké pozemky k hospodářství patřily a která hospodářská zvířata: 
 
 
 
 
 
 
6. Pověsti, které se k mlýnu váží (základní životopisné údaje o místním Vodníkovi a jeho 
tělesné míry, apod.): 



19. 8. pondělí 
 
- ranní (noční) orienťák - táborníci vzbuzení ve 4 hodiny ráno s radostí startovali 
po dvojicích na ne zrovna nejkratší orienťáček. Nejlepší dvojice ho zvládla za 
hodinu, některým to ovšem trvalo i několikanásobně déle. 
Využívali zřejmě příležitosti a patřičně si chvíle samoty v koedukovaném páru 
vychutnali. Jak pak všichni potvrdili, není nad ranní procházku ve dvou. Zážitkům 
z této akce je věnován téměř celý jeden Latrínograf. 
 
- relaxace 
 
- věčný oheň - hra je oddechová, fyzicky nenáročná a spočívá v tom, že každé 
družstvo dostane 2 sirky, polínko a sekeru a mají za úkol co nejdéle udržet oheň. 
 
- Stoupův memoriál - vzpomínka na chudáka Stoupu, jehož oblíbenou zábavou je 
pouštění si lodiček po potoce. 
 
- turnaje - volejbal, boccia, gorodky 
 
 

20. 8. úterý 
 
- azimuťák 2x - a to hvězdicový a klasický od kontroly ke kontrole. 
 
- vodní den - vzhledem k počasí, které se 
umoudřilo a vykouklo sluníčko, odebrali jsme 
se ke Kozáku (což je rybník) užít si vodních 
radovánek: 
 
- zachraň se kdo můžeš, aneb se všema 
věcma hurá na druhou stranu rybníka, 
- živé vodní koše 
- lov velryb 
- vodní lyže 
 
- šipkovaná - cesta k rybníku i od rybníka byla 
zpestřena klasickou šipkovanou. 
 
- noční hra - hotely - aneb od blikačky 
k blikačce. 
 
 



21. 8. středa 
 
- celodenní výlet - hurá, Vánoce jsou tady. 
Zvlášť vydařený byl pro Havlanovo družstvo - podrobnější informace viz. 
Latrínograf 
 
 

 
 
 

 



VESELÉ VÁNOCE 
 
Je to právě měsíc po letním slunovratu podle gregoriánského 
kalendáře. Nejznámějším svátkem v roce odehrávajícím se kolem 
slunovratu jsou vánoce. 
Na opačné straně zeměkoule se Vánoce slaví v době, kdy svítí 
sluníčko, lidé se koupou a válí si šunky na plážích. Všichni 
bychom se jistě někdy rádi do těchto teplých krajů podívali a 
proto si musíme natrénovat, jaké to je, slavit Vánoce ve 30-
ti stupňových vedrech. 
Co vás tedy vlastně čeká: 
Čeká vás cesta pod vánoční stromeček. Tento se nalézá na 
vrcholu vyznačeném na přiložené mapě. Cestou k němu, stejně 
jako dříve chodívali chudí lidé na koledu, si i vy tímto 
způsobem musíte opatřit: 
- doplňky stravy na celý den 
- alespoň jednu vánoční ozdobu 
- svíčku. 
Tyto úkoly budete vykonávat zejména v obci ................. 
V žádném případě ne v obcích ............................... 
tzn. že touto obcí musíte projít a přinést potvrzení o jejím 
průchodu. 
 
Razítko obce: 
Podpis místního občana: 
 
Zároveň byste měli zjišťovat, jaké vánoční zvyky a jídla jsou 
v té které rodině obvyklé. 
Při kontaktu s domorodým obyvatelstvem na začátku rozhovoru 
popřejte „veselé Vánoce“ a následně vysvětlete, oč vlastně 
jde a co po nich chcete. 
U vánočního stromečku se sejdeme ve 13.00 hodin. Pojíme 
kapra, zazpíváme si vámi předem připravené vánoční koledy a 
vzájemně se obdarujeme milým úsměvem a přátelským obejmutím. 
Někomu i potřeseme pravicí. 
Veselé Vánoce a v podobném duchu prožitý celý rok přejí 
Pavla - ředitelka Burzy cenných papírů Kocourkův mlýn 
Vojta - programový manager   Radka - výkonný náměstek 
Milan - generální ředitel    Alena - ředitelka 
multimédií 
Jindra - manager přes buňky chuťové 
 
PS: Místo setkání: hlavní vstup do objektu vysílače. 
PPS: Z celého putování si připravte vyčerpávající informační 
servis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A když Vánoce, tak 
samozřejmě nemohl 
chybět ozdobený 
stromeček, svíčky a 
koledy. 

Vánoční břízu jsme 
ozdobili dokonce i 
na táborovém 
náměstí. 

- večer pak táborák a vyprávění zážitků, kterých bylo nepočítaně. 



22. 8. čtvrtek 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
- postřehový závod 
- běh v okovech 
- Hoganův závod 
- den umění - ruční práce,  
   barvení triček 
- táborák - kde nesmělo chybět  
  již tradiční televizní vysílání.  
  Na fotografii zachycena  
  relace FKÚ pátrá a Big Boss  
  King Havlan 
 



23. 8. pátek 
 
- hasičský fotbal - oblíbená polejvací hra, kdy zcela normální fotbal je zpestřen tím, 
že zrovna nehrající mužstva vždy na znamení dané vedoucím hry vběhnou na hřiště 
s nádobami plnými vody, které s velkou chutí vyprazdňují na členy mužstev zrovna 
hrajících. Tentokrát jsme pro změnu ještě hráče vždy po dvojicích přivázali k sobě. 
 

 
 
- generálka divadla 
 
- noční hra - pošťák 
 

 



24. 8. sobota 
 
- Rodenův záovd 
- Stoupův memoriál – finále 
- divadlo 
- slavnostní nástup 
- závěrečný táborák 
 
Navrátivší se zraněný Stoupa a nejhezčí část vedení 
 

 
 
Havlan Houp za asistence personálu státní nemocnice zasahuje 

(podrobnosti viz. Latrínograf) 
 

 



25. 8 neděle 
 
- úklid stanů a celého tábořiště 
 
- poslední vycházka s drobnými hrami 
 
- odjezd domů 
 
 
 
 
 
 
 

Tak zase za rok … 
 
 

 



 
 
 

Nedílnou přílohu kroniky v papírové podobě je i 7 čísel 
Latrínografu 
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