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Seznamka 
I když jsme se převážně všichni znali, zařadili jsme na úvodní  den seznamku. 
 
Po  příjezdu měl každý odevzdat Janě – ředitelce seznamovací kanceláře, svojí fotografii 
z mládí. Ta pak byla zveřejněna a každý měl možnost si tipnout, kdo je ono batole, 
robátko na poníku či závodník na tříkolce.  
Nejvíc nás vypekla asi Kamila, která zveřejnila fotku tříletého Martina Smršťů, jenž to 
vůbec nebyl na táboře přítomen. Avšak  my jsme se nedali zmást. Vzhledem 
k Martinovým  nezaměnitelným rysům a šikmým očím byl vetřelec záhy odhalen! 
 
 
 

Havlítko 

Pavlinka 

Peťák 



 
 

2x Kamilka 



 

Neděle 
… je totiž neděle a mám dost času. Letošní ročník festivalu „Mezi ploty“ byl 

neplánovaně přesunut na psychiatricko-ozdravný pobyt na Kocourkově mlýně. První den 
proběhl bez vážnějších incidentů, započal tradičním nástupem u stožáru a vztyčením státní 
vlajky. 

 
Než nás rozdělili do družstev, bylo na nás políčeno v několika testech, např. 

zkouška odhadu se zavázanýma očima, nebo zkouška hmatu. Velice zajímavý byl test kdo 
z největší vzdálenosti zaměří několik bodů v šachovnici. Zatímco někteří byli až 100 
metrů daleko, jiní to spíše pojali jako zkoušku hmatem.  

 
Odpoledne nás čekalo vzájemné poznávání podle fotek nejasného stáří. A měli jsme 

na sebe napsat krátký, ale výstižný seznamovací inzerát. Podle těchto výtvorů jsme 
nakonec hádali, kdo je původcem. 

 
Večer jsme se dozvěděli rozdělení do družstev a pak následovala hříčka – daleká 

pěší pouť nicotou. Všichni měli zavázané oči a drželi se za ruce. Úkolem bylo zorientovat 
se v neznámém prostoru a co nejrychleji se vrátit do tábora. Po příchodu jsme všichni 
provedli už jen krátkou hygienu a šli spát. Kdybychom věděli, co nás bude čekat v příštích 
dnech, zůstali bysme raději doma. 

 
 
 
 
První den jsme taky tak trochu věnovali práci. 

 
 

Někdo tak… 

A  někdo onak…… 
PS: NEBUDEME JMENOVAT. 



Pondělí 
Po nedělním rozdělení do jednotlivých družstev jsme se začali věnovat práci 

s mapou a buzolou. Většině účastníků nečiní tyto záležitosti žádné obtíže, ale krátké 
zopakování všichni přivítali. Své vědomosti si všichni hned odpoledne (někteří i večer) 
ověřili v malém cyklistickém orientačním závodě. 

 
Odpolední hříčka  

se stala každodenní součástí našeho táborového dne. Vždy pěkně po poledňáku jsme při ní 
vzpružili své tělo i mysl, obé rozlámané a otupělé po přestálém poledním klidu. 

Pro některé však orientace v terénu  
stále zůstává velkou neznámou a 
nápadně jim připomíná hru na slepou 
bábu. 

Jedním z úkolů bylo přenést všechny 
členy družstva z jedné hrazdy na 
druhou a ještě při tom zvládnout slalom 
mezi stromy.  
Nejvýhodnější polohu neseného hráče 
má právě Pepa Dobek. 



 
 
 
 

. 
 
 

 
 

Jindy zase bylo úkolem co 
možná nejvýše umístit svojí 
značku. 

A co takhle provléci lano 
jednou nohavicí tam, kolem 
ramen a druhou nohavicí 
zpátky? Nelehký úkol 
obzvláště máte-li těsně 
přiléhající elastické kalhoty! 



Úterý 
Z deníku táborníka M.P. 
 
 Tak je tady další skvělí den. Po roztomilé ranní hříčce a důkladné hygieně jsem se šel 
napapkat. Snídaně pozvedla mou morálku asi o 120%. Na dopoledne byly naplánovány 
rekreační 
sportíky, 
jmenovitě 
softball. 
Vnořil jsem se 
tedy do hlubin 
své objemné 
tašky a začal 
vyhazovat na 
denní světlo 
potřebné 
svršky a 
spodky.Na 
hlavu nadat 
sportovní 
čepici Agrosev 
a můžeme 
vyrazit!……. 

Díky týmové spolupráci a práci nadhazovače Vojty jsme nakonec prohrály. No 
nic,zvednu si náladičku obídkem. Po obědě normální lidé relaxují. Proč ale být normální! 
Před odpoledním orienťákem je nutné se trochu utahat, aby naše časy byly srovnatelné 
alespoň s českou reprezentací. Rozpoutáváme tedy boj s kulatím nesmyslem, nerovným 
terénem, šesti tyčemi a v neposlední řadě i se soupeřem. Totálně utahaní nastupujeme na 
duševní hygienu. Téma zní: řešení problémů. Žádné problémy dnes nemám, takže do 

debaty moc 
nezasahuji a 
soustředím 
se na blížící 
se start. 
Nevím, proč 
se mnou 
nikdo zase 
nechce 
běžet. Myl 
jsem se po 
poledňáku a 
vyměnil 
veškeré 
špinavé 
oblečení za 
čisté a 
voňavé!  

Nakonec to odnesla Kakamilka.  



Volím rekreační 
tempo a v pohodě 
poklusáváme známou 
krajinou. Náhlé střevní 
problémy nás navzdory 
všem pravidlům 
donutily se rozdělit, 
neboť nemám rád, když 
mě při konání potřeby 
někdo pozoruje. To 
však zřejmě netušil 
domorodý babetista, 
jenž mě při své jízdě 
uzřel a zcela nestoudně 
mě změřil svým zrakem 
od hlavy až k patě. Při 
očistě svého těla jsem byl nucen použít nepotřebné části mapy, takže v cíli jsem odevzdal 
útržek cca 4x4 
cm. A těšil 
jsem se na 
táborák.Tábor
áky mám 
natolik rád, že 
mé očekávání 
nezkalila ani 
informace, že 
jsem byl 
nominován za 
jistého 
indického 
boha. Příprava 
masky mi 
zabrala asi 
pikosekundu. A těšil jsem se na táborák. Chutná večeře jen posílila mé těšení. Ještě 

pravidelná večerní 
koupel. Sice mi trochu 
cvakají zuby, ale těším 
se na táborák… 

 
…………………  
 
 
Táborák byl super. 
Těším se na další. 
Dobrou noc deníčku.   



Středa 
„Kamčo vstávej, běží ti čas“, ozvalo se mezi dvířky stanu. Pokoušely se o mě 

mrákoty, jelikož bylo docela pozdě v noci. Hnal mě opravdu jen ten čas. Ještě se 
zalepenýma očima jsem se dopotácela do vůdcáku. Tam mi stopli čas. Po chvíli se tam 
objevili Vandys a Vlastík. Vojta nám osvětlil vo co go. Jednoduše řečeno evakuace kvůli 
hrozícímu protržení pomyslné hráze nad táborem.  

 
Měli jsme se po svých dostavit na kopec a to se všemi věcmi. 

 
Já jako největší dráb jsem své členy družstva vyhnala z tábora jako první – paráda. 

A co nás čekalo po šíleném a deštivém výstupu na onen kopec? Vysypali jsme své věci na 
připravený igelit a počítali se na kusy. Další šok byl pro mě, když Peťák vysypal své věci 
a měl pouhých 9 kusů (nebo možná i 7) oproti některým, kteří měli přes 80 či 100 kusů.  

 
Pak už jsme šli zpátky do postýlek. Čekal nás také prodloužený budíček. Šťastnější 

jedinci se svezli autem.



Po probuzení a snídani byla na programu velmi příjemná a tvůrčí činnost – drátkování. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Prostě se jídelna proměnila v umělecký ateliér. Měli jsme k tomu dokonce i hudbu. 

Poslouchali jsme tolik známou a prostě super skupinu s názvem Kuličky. Poslouchali jsme 
ji tak intenzivně, že jsme skoro vybili baterku v Pavlově autě. Konečné výtvory jsme 
vystavili v jídelně. Byly zde opravdové skvosty. Některé připomínaly spíše majetek, který 
je chráněn ostnatým drátem, ale i ty byly velmi zajímavé.  

Umělecké duo 
Slabý a ještě 

Slabší 
zachyceno při 
tvůrčí činnosti 

Každý tuto 
činnost pojal 
svérázně. Někdo 
drátkoval svůj 
hrneček a ti větší 
píjči si 
odrátkovali 
lahváče. Jistě se 
nemusím 
zmiňovat kdo.  



  
 
 
Po obědě a poledním klidu nás čekal výlet do místa, kde by se v pátek mělo odehrát 

slavné představení našeho kocourkovského divadelního souboru. Cestou do Hartvíkova 
(onoho místa) ještě proběhla v nedalekém lese drobná hříčka – privatizace. Jistě všichni 
víte, v čem tahle hra spočívá – ano správně, ve svlékání a obsazování stromů těmito 
věcmi. No, za chvíli bylo v lese asi tak 17 polonahých i nahých lidí. Po nalezení a 
navlečení svých svršků jsme pokračovali do Hartvíkova. Když jsme dorazili na místo, 
obhlídli jsme si prkna, co znamenají svět. Tohle však byla provizorní prkna, postavená 
hned vedle improvizované hospody – márnice. Ale jinak to bylo docela příjemné místo.  

Cestou nazpátek nás čekala ještě jedna „malá“ soutěž. Spočívala v tom, že jsme co 
nejrychleji měli ujet vzdálenost od Hartvíkova k ceduli Domamyšl. Jenže před Domamyšlí 
byl „menší“ kopeček, ve kterém jsem nechala nejen plíce, ale málem i duši. Nahoře jsem 
slezla a moje nohy vypověděly službu, ale za chvíli jsem to rozchodila. Pak ještě někteří 
nadšence rozvezli plakáty na představení a ostatní jeli do tábora. 

Večer jsme samozřejmě nešli spát brzo. Hráli jsme totiž 3 bojovky: 
1. Členové jednoho družstva se schovali v úseku lesa a ostatní 2 družstva je hledala. 

Jelikož ti schovaní byli mezi spoludružstevníci, tak je jasné, že jsme vyhráli. 
2. Dvě družstva obstoupila tábor a jedno se snažilo dostat ven. Na sobě měli startovní 

čísla a když je někdo viděl, přečetl jejich číslo a řekl jméno. Unikající družstvo mělo 
ale velmi malou úspěšnost. 

3. V táboře byly umístěné obodované lístečky. Dvě družstva hlídala tábor a jedno se 
snažilo tyto lístečky ukořistit. Jestliže však byli chyceni, museli odevzdat jeden ze 
svých „životů“. 

Tato hra také nebyla pro sběratele bodů příliš úspěšná, ale musím podotknout, že 
opravdu měli vynalézavé způsoby, jak se do tábora dostat. Např. Michal coby „vodní 
muž“ celý v černém. Plazil se tím ledovým potokem! 

No a to byl konec jednoho dne stráveného na Kocourkáči.  
 

Někdy zase nashle. 
     Zdraví vás Kakamilka 
 
 

Někteří 
jedinci měli 
při drátkování 
vskutku 
duchaplný 
výraz 



 
 
Operace 

 
 

 
 

Míša simuloval třísku v noze. 
Věřím, že hned v zápětí toho 
litoval. Rozpoutala se totiž 
velká operace, nechyběla ani 
narkóza gumovou paličkou. 
Tříska se nenašla, za to Míša 
málem o nohu přišel. 

Operace - detail 
 



Čtvrtek 
Princezna Šin-Šon 
 

V dopoledních hodinách jsme se dozvěděli , že nás čeká jakási polodenní hra. 
Zpočátku jsme si mysleli, že to bude celkem zábava. Ale po vyslechnutí pravidel a hlavně 
po přípravách a pohledu do mapy se některým táborníkům počaly bouřit útroby. A co se 
dělo dál? Útroby měly pravdu. Hra totiž spočívala v přepravě princezny (dále jen 
přeplněnej pytel cementu cca 60kg) různými způsoby (např. na nosítkách, na kole, na 
vlaku a zase na kole a zase na nosítkách). 
Jednotlivé úseky byly samo sebou  
několikakilometrové. 

Po odstartování  vyrazili všichni 
současně. Nosičové s pytlem na vlakovou 
zastávku (cca 7 km) a cyklisti na vlakové 
nádraží do Chýnova (cca 20km). Po 
několika metrech toho měli nosičové plný 
brejle, zatímco si pytel pěkně vykuřoval. 
Cesta ubíhala pomalu. Zhruba v polovině 
jsme my – nosičové – byli vysvobozeni z 
útrap. Pytle musily na zastávku po svejch 
neboť jinak by se nestihl vlak. Tak to šlo o 
trochu líp a zdárně jsme dosáhli zastávky. 
Vlak jel až za chvíli a tak zbyl čas i na 
sváču. Po odjezdu pytlů se nosiči museli 
přesunout na konec cykloúseku, měli jen 
tu smůlu, že nevěděli kde to je. To jim 
řekla tajná šifra skrytá v nedaleké obci. Při 
jejím hledání jsme byli svědky nahlášení 
dopravní havárie našeho pytle a cyklistů 
Jiříka a Bouličky (cca 2,5 metráku na 
hromadě). Pytel byl v lehkém šoku 
převezen na konec cykloúseku. A otlučený 
Jiřík s Bouličkou pokračovali na kolech 
sami, ale na jiných, ta svá (vypůjčená) 
lehce zohýbali. 

Pěší  mezitím došli k cíli 
cyklostezky, jímž byla malá víska v 
polích nedaleko Vodice. Po krátkém odpočinku se objevili kolaři s pytlem a za pár 
vteřinek i kolaři bez pytle, ale za to s podlitinama. Zbylý úsek  (cca 5 km) se šlo se vším 
všudy, to jest: nosítka s pytlema, tři kola, podlitej Jiřík, podlitej Boulička a tak dále. 
Chybným manévrováním Péti se do vedení dostalo družstvo  Vandysovo a Stoupovo. 
Ovšem Jiřík s ostatními chytli druhou mízu a vyrazili tempem pekelným a do jakéhosi 
řepkohrachoobilného pole se vřítili jako první až bylinstvo odletovalo pod jejich mocnými 
dusanci. Své tempo si udrželi a s několika malými nehodami se dostali zdárně až do cíle. 
Druhé družstvo si počínalo neméně statečně, ale bohužel trochu pomaleji. V cíli byli 
všichni šťastni a ani moc nezáleželo kdo byl první a kdo druhý, hlavně že princezna je už 
za námi. A hurá do přehrady.  

Vandys se připravuje na dalekou cestu 
s princeznou Šin-Šon 



 

 
 
Pátek – den „D“ aneb „divadelní“ 
 
Po dalším milém probuzení nás čekal vcelku „klidný“ den. Po obvyklé snídani a 

nástupu jsme si šli zahrát naší pohádku, abychom dopilovali detaily. Celé dopoledne se nic 
jiného kromě tohoto nedělalo. Tento den jsme měli kratší polední klid a po svačince hurá 
do Hartvíkova.  

 
 

 

 
Hartvíkovská náves praskala ve švech 

 
  

 



TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
 

q Dobrý večer vážení televizní diváci, vítám Vás u přehledu pořadů TV kocourkáč! 
 

♦ Náš večerní program zahájíme pořadem Chcete mě?, kde vám nabídneme milé 
kamarády, kteří vás rozveselí i v těch nejsmutnějších chvílích. 

 
 

♦ Krátce poté na vás čekají Zbyněk Broskvička a Eulálie Nevinná  
 
 

 



♦ s nejnovějšími zprávami z domova i ze světa a chybět nebudou ani novinky ze sportu, 
které přinese Vladěnka. 

 
♦ Jak bylo, je a bude se dozvíte v relaci o počasí, kterou uvede naše sličná slečna 

rosnička 
♦ V hlavním vysílacím čase uvedeme premiéru velkofilmu Sněhurka a sedm trpaslíků 

v nastudování divadelního souboru Kocourkův mlýn. A poté v pozdních večerních 
hodinách se s vámi milí televizní diváci rozloučíme. 

 
 

q A nyní přijměte mé pozvání ke sledování pořadu Chcete mě? 
 
 

q Dalším bodem programu jsou Zprávy 
 
 

q Hlásí se hydrometeorologický ústav Pojbuky s předpovědí počasí 
 

 



Sněhurka a sedm trpaslíků 
 
q Nyní zvu k televizním obrazovkám především náročného diváka a to ke shlédnutí 

psychologického dramatu na motivy klasické pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Hru 
nastudoval divadelní soubor Kocourkův mlýn a čeká na nás opravdu hvězdné obsazení: 

- v hlavní roli se představí nadějná debatující herečka Zuzanka Mlýnková 
- jako královnu uvidíme zasloužilou umělkyni Terezku Jandáčkovou 
- dva slavní hostující herci z hlavateckého divadelního souboru Milan Vaněk a 

Josef Boháč budou k vidění v rolích prince a myslivce 
- za zmínku stojí i jedna z vedlejších rolí, kterou nastudoval vítěz festivalu Mezi 

ploty i přes svůj handicap – úplnou hluchotu, slepotu a němotu. 
 

Příjemný kulturní zážitek! 
 
 

 
 

Na jevišti



 
 

Zlá královna vyhnala Sněhurku 
ze zámku 
 

Myslivec odvádí smutnou 
Sněhurku do lesa 



+ 

Trpaslíci se vracejí 
po práci domů 

Sněhurku nakonec zachrání princ Vandys 

A to už je svatební 
hostina. Vše dobře 
dopadlo a tak 
zazvonil zvonec a 
pohádky je konec. 
 



Teda řeknu vám, to byl frmol. Hned na jeviště, hned zase zpátky. Ale vše jsme zvládli na 
výbornou. 

 

 
 

Úspěšně a krásně jsme odehráli Sněhurku a televizní zprávy a pak nám začaly radovánky. 
 

 

 
 

Dokonce (o tom se nesmím zapomenout zmínit) jsme měli jedno pivo zadarmo!!! 
 
 

Muzikanti nám vesele ufrkávali a my jsme ze sebe dělali úplné ztřeštěnce – ale co, nikdo 
nás tam stejně nezná. Po desáté hodině noční Vojta zavelel, že se jede domů, tak se jelo. 
V táboře začaly nějaké protesty kvůli bytí vzhůru, pár lidí se naštvalo, ale co bychom byli 
za lidi, kdybychom se někdy nechytli. 

 



Sobota 
V sobotu se nám moc zvesela nevstávalo. Nejen že někteří nebyli ještě úplně fit po 

„Velkém pátečním hartvíkovském večeru“, ale navíc nám ještě ukradli vlajku. Došlo 
k tomu někdy po 3. hodině ranní za Sváťovy hlídky. Jeho slabý hlásek „řvoucí“ na 
poplach bohužel probudil jen minimum bdělých táborníků a tak jsme ráno zažili velikou 
potupu, když nám zloději vlajku vlastnoručně vztyčovali… 

 
No přežili jsme a vyrazili na dopolední program – TRIATLON. Za pár minut 

přípravy se ze stanů vyloupli borci ve slušivých dresech a jelo se ke Kozáku. Po menších 
zmatcích (šlo o to na jakém břehu se máme sejít) jsme vskočili do vlahých vln. Plavání 
bylo v pohodě, nezmizel nikdo, zato při následující kolové etapě si většina nějaký ten 
kilometr navíc dala. V táboře jsme z kol seskočili a zdolali poslední běžeckou část tratě. 
Krásný závod! 

 
 

Odpoledne pak po oslí hříčce a duševní 
hygieně následovaly oblíbené RS – hráli 
jsme ringo a pak si pinkali i trošku 
volejbalu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O úrovni volejbalu svědčí 

následující záběr. Barča nevydržela a 
usnula, jak když jí do vody hodí. JÓ 
Novačka, na tý se to ale musí spinkat!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Před večeří jsme se ještě na chvíli stali zaměstnanci fabrik na výrobu větrníků. 
 

 
 
Taky zajímavá zkušenost, dokonce jsme na trh uvedli i úplné novinky! Po večeři 

měl být táborák, ale jako obvykle se spustil liják, tentokrát kapitální! A tak jsme se slezli 
v jídelně. Zpívali, hráli a veselili se jak dlouho se nám chtělo… 



Neděle 
Poslední den je vždycky plný nostalgie, smutku a vzpomínání. 
 

Průběh má dá se říci tradiční. Nejprve je balení a to jak věcí svých (což kolikrát 
není snadné, zvláště pokud má člověk své věci roztahané po jídelně, kuchyni, vůdcáku a 
v několika stanech) a pak i věcí společných. Když už to všechny vypadá tak nějak 
přijatelně a čas se nachýlí, přijde na řadu závěrečný nástup, vyhlášení výsledků, 
zhodnocení, poděkování. 

 
 
 
 
 



 
No a pak už jen stažení vlajky a valčíček na rozloučenou. 
 

 
 

 
 
Pokud vám u společného fota není jasné, proč má Peťák, Pavla a Kamila roztažené 

prsty na rukou, pak je to proto, že chtějí všem říci, že tento tábor je pro ně jubilejní – 
desátý. Obdivuhodný výkon. Gratulujeme! 

 



Jak jinak se seznámit než přes inzerát  
aneb druhá část seznamky 

 
Samozřejmě, že se inzeráty zveřejnily nepodepsané, aby měl každý možnost vybrat 

si přítele či přítelkyni čistě podle uvedených skutečností, bez vazby na konkrétní jméno. 
 

Nechyběla oblíbena tipovací soutěž  kdo je kdo, tady spíš čí je čí (míněno inzerát). 
 



 
 
 





Míša a jeho orientační příhoda 
Tak nastal den velkého orienťáku. Míša si vylosoval Kamču a spolu celkem 

spokojeně odstartovali. Celkem spokojeně spolu i doběhli. Jediným signálem, který 
nasvědčoval tomu, že na trati došlo k nějakému dramatickému okamžiku, bylo torzo 
mapy, se kterou se vrátili.  
 

Naší redakci to nedalo, a tak hned vypsala anketu, kde každý mohl vyslovit svojí 
domněnku, k čemu napjatému se na trati schýlilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutno podotknout, že některé zde uvedené  
hypotézy se trefily do černého (nebo spíš do hnědého?). 
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