


Pokyny pro účastníky letního sportovního tábora 
 

KOCOURKŮV MLÝN 1999 
 
 
 
Odjezd  : ve středu 7. července 1999 v 16.00 autobusem ze Sezimova Ústí, sraz v 15.45  

  před Hotelem 
 
Návrat  : v sobotu 17. července 1999 cca ve 13.00 do Sezimova Ústí před Hotel 
 
Vybavení : spací pytel, tepláková souprava k dennímu nošení, tepláková souprava (nebo 
kamaše a triko) na spaní, svetr, doporučujeme větrovku, trička s dlouhým i krátkým rukávem, 
tílka, trenky (vše náhradní), plavky, ponožky, pláštěnka – nutná! Gumovky, tenisky, botasky 
(doporučujeme dvoje), ručník, kapesníky, věci osobní hygieny, baterka, nůž, lžíce, ešus, 
hrneček, zápisník, tužka, krém na opalování, čepice nebo klobouk proti slunci, asi 1m dlouhý 
provaz na uzlování (prádelní šňůra). 
 
1 bílé obyčejné tričko pro potřeby celotáborové hry. 
 
 
Umíš-li hrát na nějaký hudební nástroj, vezmi jej s sebou. 
Stravování začíná ve středu 7. 7. večeří a končí v sobotu 17. 7. snídaní. 
Pokud hodné maminky upečou buchty, uvítáme je ve čtvrtek k snídani. 
 
 
 
NEZAPOMEŇ!!! 
 
Potvrzení o bezinfekčnosti (viz přihláška) 
Zdravotní průkaz 
Drobné kapesné na výlet 
Číslo telefonu na rodiče 



 
Kocourkův mlýn 1999 – mladší 

 
 

1 Behenský Jiří 
2 Březík Jakub 
3 Čihák Svatopluk 
4 Habartová Veronika 
5 Hanzálková Petra 
6 Hnilička Jan 
7 Hnilička Jiří 
8 Hnilička Ondřej 
9 Hralová Aneta 

10 Hralová Lenka 
11 Jadrná Šárka 
12 Jadrná Tereza 
13 Kejval Jan 
14 Kotrba Ladislav 
15 Kott Jakub 
16 Mádlová Martina 
17 Míková Martina 
18 Mindlová Jitka 
19 Musil Václav 
20 Němec Miroslav 
21 Palma Marek 
22 Pařízek Lukáš 
23 Podlaha Zdeněk 
24 Pospíchalová Denisa 
25 Průša Radek 
26 Přibyl Jiří 
27 Rašek Pavel 
28 Samec Petr 
29 Schvarz Jaroslav 
30 Štěpková Veronika 
31 Šůs Roman 
32 Zrnečko Jan 

 



Letní tábor Kocourkův mlýn 1999 
 

„Cesta kolem světa za 80 dní“ 
 
 
 
 
Tak  jako každoročně, strávili jsme i letos  10 nádherných  letních dnů na stanovém 
táboře Kocourkův mlýn. Pravda je, že se počasí chovalo spíše aprílově, ale to bylo 
to, co nás trápilo ze všeho nejmíň. Po loňském dobývání jižního pólu jsme se letos 
přenesli do 19. století a to přímo do vznešené Anglie, abychom se vydali po 
stopách váženého pana  Philease  Fogga a jeho sluhy  Proklouze na cestu kolem 
světa za 80 dní...... 
 

 
 
 
Přivítání táborníků bylo vskutku dobové.  
 
Nápis Koucourkáč byl přepsán na aktuální LONDÝN.  
 
Krátce před příjezdem všech účastníků se náš tábor změnil v anglickou celnici.  
 
Páni úředníci byli oděni do černých smokingů a vysokých černých cylindrů, dámy 
se naopak pyšnily svými pestrými paraplíčky a elegantními dlouhými sukněmi , ve 
kterých vynikaly jejich ladné křivky.  



Každému účastníkovi byl při vstupu na  území Anglie  vystaven vlastní cestovní 
pas  se jménem a samozřejmě i s vlastní fotografií  od našeho uměleckého 
fotografa Radka Sedláka Esa a jeho asistentky Radky. 
 
Některé fotografie na pas se vskutku vydařily. 
 
Příkladem, jak může jinak uměleckou fotografie zhatit neumělecký vzhled jedince, 
jsou tyto snímky: 
 
Oba pánové se mohou pochlubit inteligentním výrazem tváře. Oba též shodně 
zvolili jako doplněk fotbalový míč symbolizující jejich zakulacující se postavu. 
 



Do pasu pak byla  udělována víza a zapisovány důležité údaje. Cesty kolem světa 
se zúčastnilo 32 cestujících, kteří byli v den příjezdu přiděleni svým vedoucím a 
ještě ten samý večer  vyjeli z Londýna bojovat s nástrahami osudu.  
 
Před opuštěním Anglie však ještě došlo v londýnském Reformním klubu 
k uzavření velice důležitých sázek jak to všechno dopadne a  jaké bude konečné 
pořadí družstev na konci etapové hry. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, protože  
houževnatost a touha po vítězství  byla tak velká, že favoritem mohl být prakticky 
každý. 
 
Vítězem tipovací soutěže se nakonec stal Jirka Behenský, který jako jediný 
správně tipnul konečné pořadí všech družstev. 
 
Vítěze zachytil náš fotoreportér při přípravě vynikající gulášové kotlíkové polévky. 
 



Hlavní náplní táborového programu byla již zmíněná etapová hra. Etap bylo 
celkem  sedm, přičemž motivace a náplň  jednotlivých částí přímo vycházely 

z knihy od Julese Vernea „Cesta kolem světa za 80 dní“. Ke každé z etap byla 
zvlášť zpracována pestrá nástěnka s důležitými a zajímavými údaji o jednotlivých 
státech a místech a tyto informace se pak objevovaly v každodenních odpoledních 
kvízech (kvízy byly zahrnuty do bodování jednotlivců). Pro snadnější orientaci dětí 

visela v jídelně velká mapa světa , v níž byla celá cesta podrobně zakreslena. 
 
Vedle etapovky byly průběžně zařazovány drobné hříčky, napínavé noční bojovky, 
orientační běhy , všemi oblíbené bodované rozcvičky (každé ráno) a nechyběla ani 
táborová škola a tradiční Stoupův memoriál. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Noční stezka 
odvahy. 

Zachvíli bude 
muset 

každý sám dojít 
na  

opuštěný 
židovský  
hřibtov.

Stoupův 
memoriál 
 



Každý den po večeři jsme spokojeně zasedli k televizi a těšili se  na poutavý 
program - jedno ze čtyř družstev mělo za úkol zpracovat události předchozího dne 

v zábavnou reportáž. Mnozí nezůstávali jen u samotné reportáže a tak jsme se 
mohli potěšit i z nedělní chvilky poezie, večerníčku či jedinečných reklam všeho 

druhu. 
 
 

Televizní program 
zpravidla moderoval 

populární televizní 
hlasatel Míchal, vždy 

elegantní a řádně 
upravený podle poslední 
módy. Květiny zapůjčil 

ateliér Pája.  
 
 

 

 
Tato poněkud erotická 
scéna není nic jiného 
než Jiřík a jeho 
reklama na 
odpočinkový pobyt na 
Kocourkově mlýně - 
asistují top modelky 
Manča (k objektivu 
zadkem) a Lenka (k  
objektivu předkem) 
 
 

 
 
 
 

Dále fotoreportér 
zachytil našeho  

zpravodaje Petra 
při rozhovoru s 

výřečnou slečnou 
Denisou. 

 



Vodní hrátky 
 
 

Naplňujeme 
nenaplnitelné: 
- děravý kanystr 
- ešus tou nejmenší 

naběračkou 



Oblíbenou náplní tábora jsou všelijak motivované běhy: 
- v potoce viz foto č. 1 
- v atombordelech a blembácích viz. foto č. 2 
- noční jako např. populární pošťák viz. foto č. 3 

(zachycena předstartovní nervozita) 
 



 
 
 
 
 

Každý si mohl svojí 
hbitost vyzkoušet na 
provazových žebřících, 
lávkách a houpačkách… 

Síla se pak prověřovala 
na speciálním silovém 
kladkostroji – čím víc 
polen družstvo vyzvedlo 
do výše, tím lépe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vítěz posledního 
ročníku železného 
muže  
IN MEMORIAM 

Akce Železný muž 
 
předběžec – specialista 
Martin Smršť 

Manča není žádné dřevo a tak 
manipulace s ní byla podstatně 
snadnější - do vzduchu vylétla 
raz dva 



 
 

Celodenní výlet 
 

aneb 
 

napříč Amerikou 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ve čtvrtek 14. 7. 1999 to přišlo – celodenní výlet. Časný budíček před šestou 
hodinou, následovala nezbytná rozcvička. A hurá na cestu, která byla plná různých 
nástrah, úkolů a dobrodružství. Každý byl vybaven cestovním lístkem a jeho cílem 
bylo projít napříč Spojené státy ze San Franciska až do New Yorku. 
 
 

Jedním z úkolů bylo 
udělat ze svých věcí co 
nejdelšího hada a 
polooděni zdolat 
poslední úsek trasy. 
 
 
Návrat Slabochova 
družstva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále se do našeho tábora pokoušel vniknout nepřítel. V době, kdy už jsme se všichni 
nacházeli na africkém kontinentě v zemi pyramid, přijela Šťopka Zemanovic a 
anglickým vízem se pokoušela oblbnou egyptské celníky. To se jí samoz řejmě 
nemohlo podařit a tak byla zatčena 
místní policií, podrobena výslechu a 
osobní prohlídce a poté vrácena zpět do 
vlasti. 
 
 

Jiřík se dostal na vysokou 
školu (to asi pán Bůh nebyl 
doma). Měl z toho chudák 
takovou radost, že zcela 
dobrovolně a plně oblečen 
skočil do divokých vod 
kocourkovské přehrady. 

Střípky z táborového dění: 



 
Máme novou přehradu 

DOST DOBRÁ 
 

 
 
 

Ani našemu táboru se nevyhnul přepad. 
Neubránili jsme se, a tak nám byla odcizena spousta zbytečností jako 

např. 
vlajka, nástěnka, motorová pila…. 

Vše jsme vykoupili zpátky za kotlík borůvek. 
 

 



Dětský koutek 
 

 
 
 
I našim nejmenším (Barča) a menším (Lukáš) se na táboře líbilo. Na čerstvém 
vzduchu dobře chutná, zvláště lipíčka se ztrácely přímo před očima. Ne nadarmo si 
vysloužili přezdívku LIPOŽROUTI. 
 
 



Vedoucí 
Porada u hranatého stolu. Nesměly chybět oblíbené TŘÍKULE. 
 
 
 
 

V čele sedí a tudíž poradu řídí 
Jarda – programový to 
vedoucí. 

Další programová 
vedoucí Pavla 
zachycena zcela 
netradičně oddávajíc 
se po perném dni 
zaslouženému 
spánku. 



 
 
 

 
Ani oddílový vedoucí 
Jiřík na tom nebyl o 
moc lépe. Také zcela 
nestydatě vytuhl u 
táborového kruhu. 

Milan je náš hlavas a 
umí procítěně hrát na 
kytaru. 



 
 
 
 

Zdravotnice Táňa (vlevo) 
se s nikým moc nemazlí. 
Oblíbenou léčebnou 
metodou je přikládání 
drnů na různá místa těla 
(ať si člověk zvyká), 
nejoblíbenější medicína 
karlovarský třináctý 
pramen. 
 
Na počest oddílového 
vedoucího Stoupy (vedle 
Táni) je každoročně 
pořádán závod lodiček 
Stoupův memoriál. 
Tato tradice vznikla před 
mnoha lety, kdy Stoupa 
při šiškové válce o oko 
přišel a jeho zrak pak 
lékařským zákrokem 
navrácen mu byl. 
 

Lenka je čtvrtou oddílovou vedoucí, hovoří plynule anglicky a právě asistuje Jardovi 
při vysvětlování jakési hříčky. 
 



 
 
 

Pavel s Petrou jsou naši 
kuchtíci a skvěle zvládají 
kulinářské nástrahy. 
 

Sporťák Michal je 
dobrej nejen na 
trubku, osvědčil by se 
též jako Rambo místo 
Silvestra Staloneho. 
 



U táboráku 
 
 

Mistr Ondra Hnilda při sólovém 
vystoupení. 
Na kytaru doprovází  
rádio Lipánek. 
 



 
 
Táborová píseň 
 
melodie Let It Be – Beatles 
 
 
 
1.  My tvrďáci jsme parta skvělá 
 tvrďáci jsme nejtvrdší 
 a na objetí světa  
 stačí nám jen pár dní 
 
Ref.: Jen pár dní, jen pár dní, jen pár dní, jen pár dní 
my kolem světa poplujem těch pár dní, těch pár dní 
 
2.  My drsňáci jsme drsní hoši 
 holky máme nejlepší 
 spolu cestu zdoláme 
 za pár dní, za pár dní 
 
3.  Když hromy bijí, venku blýská 
 hromotluci přichází 
 cestu blátem, nepohodou 
 zdolají za pár dní 
 
4.  My bouráci jsme prostě třída 
 nikdo nás nezastaví 
 každý ruku k dílu přidá 
 a tvář nastaví 
 



Závěrečný večer 
 
 
 
Deset dní uteklo jako voda a před námi byl poslední večer. Dlouho před začátkem 
tábora jsme si lámali hlavu, čím nejlépe děti nadchnout a překvapit. Náš pláln 
vyšel na jedničku…… 
 
 
 
……Phileas Fogg pokračuje ve své cestě z Ameriky do Londýna. V okamžiku, 
kdy však vstupuje na území Anglie je zatčen, obviněn z vykradení banky a vsazen 
do vězení. Celý omyl je vysvětlen druhý den, ale to už je příliš pozdě. Zbývá už jen 
pár hodin a částka 20.000 liber, o kterou se vsadil, připadne gentlemanům 
z Reformního klubu. Nedokázal objet svět za 80 dní. Přijíždí do Londýna a míří 
přímo do svého domu. Chce být sám. Svého sluhu posílá za farářem, aby vyřídil 
potřebné záležitosti okolo svatby s paní Audou. 
 
Neuběhne ani čtvrthodina a Proklouz se vrací udýchán k smrti ke svému pánovi 
a oznamuje mu, že mají ještě deset minut čas do uplynutí lilmitu. Celou dobu 
totiž jeli směrem na východ a získali tudíž den navíc, se kterým ve svých 
propočtech pan Fogg nepočítal. Rychle zamíří k Reformnímu klubu, kde už 
všichni netrpělivě čekají na příjezd Philease Fogga. 
 
Nikdo už nevěří, že by to ještě mohl stihnout. Zbývá ještě posledních pár vteřin, 
když se rozlétnou dveře Reformního klubu a čísi chladný hlas oznámí: „Pánové, 
jsem zde.“ 
 
 
 
……………krátce před večeří jsme odvedli děti do lesa a přečetli konec příběhu o 
panu Foggovi. Naučili jsme se společně novou písničku o naší společné cestě 
kolem světa, kluci si namalovali pořádné vousy jako správní angličtí gentlemani a 
vydali jsme se zpět do tábora. V tu chvíli ještě nikdo z nezasvěcených netušil, jaké 
překvapení ho čeká. 
 



Po příchodu nás uvítala krásná anglická lady se svým tlumočníkem a pogratulovala 
nám k úspěšnému zdolání naší cesty a uvedla nás do slavnostně prostřené jídelny 
Reformního klubu. 
 

 
 
 
Na stolech zářily sněhobílé ubrusy, blýskaly se příbory, voněly květiny a celou 
místností zněla krásná hudba. Všude pobíhali sympatičtí číšníci v bílých košilích a 
elegantních motýlcích, rozdávali úsměvy na všechny strany a mluvili dokonalou 
angličtinou. 
 

 



Krásná lady s tlumočníkem nám oznámili, že od této chvíle musíme po celou 
dobu večeře mluvit anglicky, protože v londýnském Reformním klubu nikdo 
česky nerozumí. Zasedli jsme ke stolům a pustili se do výborné, krásně nazdobené 
slavnostní večeře, která se podávala na vzácném porcelánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemohl chybět ani slavnostní přípitek (dětské špunty) a vynikající dezert. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Během večeře zavládlo hrobové ticho a my vedoucí jsme skoro s  dojetím po očku 
pozorovali rozzářené oči a rozradostněné zčásti ještě překvapené a zaskočené tváře 
našich svěřenců. Hejno dravců se proměnilo ve stádo beránků a my jsme při 
poslouchání lámané angličtiny našich nejmenších chvílemi pochybovali, zda jsou to 
skutečně ti, které jsme před necelými dvěma hodinami odvedli do lesa………… 
 
 



Závěrečné foto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a opuštěný tábor 
 
 
 

NASHLEDANOU ZA ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Stoupa s Lenkou a Mančou na závěrečném posezení 
 
 

v restauraci U růže 
 
 
 

 









Teplotník (přepis) 
 
Čas 

 0.30 1.30 2.30 3.30 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 
9.7. 16 11 11 11 12 16 16 17 18 19 19 20 19 20 20 21 21 21 20 20 20 19 19 17 
10.7. 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 20 21 20 20 21 21 21 21 21 21  18 17 
11.7. 17 17 16 16 16 16 16 17 17 18 20 20 23 22 22 23 22 21 21 20 20 18 17 16 
12.7.                         
13.7. 16 15 15 15 15 15 15 20 23 24 25 25 24 25 24 19 19 19 18 19 15 15 15 14 
14.7. 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 15 14 13 
15.7. 13 13 13 13 12 13 14 15 16 18 18 18 17 18 18 18 18 16 12 11 13 12 11 10 
16.7. 10 9 11 10 12 11 10 12 20 21 21 22 21 20 19 19 18        
17.7.   12 12 11 10 10 14 21 21               

Průměr 14,7 13,7 13,6 13,6 13,8 14,3 14,4 16,3 18,9 19,6 20,0 20,4 20,4 20,4 20,1 19,9 19,4 19,2 18,2 18,0 17,5 15,8 15,7 14,5 
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