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Neděle 30. 6. 2002
Když jsme sem přijeli, to jsme se měli, celý den na kufrech jsme proseděli………
Tak to bych chtěl také někdy zažít. Na Kocourkáči tuhle píseň asi neznají, protože ihned po příjezdu
se většina lidiček změnilo v cizojazyčně mluvící kopáče východní národnosti. Z bezpečnostních
důvodů byla skupinka blonďáků rozdělena do různých pracovních čet, abychom předešli škodě na
materiálu a na zdraví. Jedni kopali, druzí vrtali, třetí se flákali. Táborem zněly budovatelské písně.
Nikdo si nenechal zkazit svá očekávání prvním dojmem. A že to byla přání a očekávání různá –
aby mi bylo 20, přežít, nemejt ešusy atd. Všechna jsou zachycena na stromech a kaktusu přání a
očekávání.

Připraveni na jízdu zručnosti
Po absolvování jízdy zručnosti byly podle nám neznámého klíče zvoleni tři vedoucí a zbytek se už
nějak rozházel k nim. Večer u táboráku byly oznámeny jména družstev.
Zoolog by žasl – červ Olgoj Chorchoj, Klokan Skyppi křížený s …. (neboli Skypýčata) a modrý
skřet (neboli Šmoulové). Zahalekali jsme první písně a odešli na kutě. Jen na Vojtovi se mi něco
nezdálo. Potutelně se usmíval…

OLGOJ CHORCHOJ
Tomáš KREJČÍ
Katka Ledinská
Petra Nováková
Kamča Petrů
Pepa Boháč
Peťák Slabý

SKYPÝČATA
Jiřík SLABÝ
Petra Boháčová
Petra Marunová
Jirka Behenský
Sváťa Čihák
Ondra Hnilička

ŠMOULOVÉ
Michal PĚKNÝ
Zuzka Mlýnková
Irča Řezníčková
Jirka Hnilička
Martin Podlaha
Zdeněk Podlaha

Pondělí 1. 7. 2002
A taky že jo. To by přeci nebylo jen tak, aby první večer proběhl tak hladce. Moc jsme se nevyspali.
Nad ránem byl náš spánek násilně přetržen a my vysláni na pospas osudu bloudit po okolních
lesích. Samozřejmě že na kole.

Čekalo nás 10 kontrol rozmístěných po okolních vesnicích a lesích. Až na několik ztracených
lidiček proběhl orienťák celkem v pořádku. Velkým překvapením bylo 3. místo v kategorii žen,
které obsadila nečekaně Novačka se svým odporem ke kolům (viz. přiložené výsledkové listiny).

Dopoledně jsme vyráběli trička. Každý dle svého
gusta a uvážení. Tak například Míša si udělal
kostlivce a Vlasta s Peťákem přejetýho důchodce
s holí (následně doplněna i igelitka).

Ještě před obědem jsme stihli obnovit své
schopnosti pro práci s buzolou v azimuťáku –
hvězdici.
Po obědě a poledním klidu jsme nastoupili na další
orienťák. Každé družstvo se rozdělilo na dvojice.
Jedna dvojice první kontrolu pověsila, druhá dvojice
se pod tu první podepsala a druhou pověsila a tak to
šlo až do šesté kontroly. Byl to celkem zajímavý
orienťák a líbil by se mi, kdyby se nemuselo tolik
běhat.
Zbytek dne jsme zasvětili přípravám na zítřejší výlet
na kolech.
Večer pak jsme poseděli u táboráku a šli spát.

Úterý 2. 7. 2002
V úterý bylo úterý. Zdál se mi sen, že běžím nahý po rozkvetlé louce. A vtom
z dálky slyším …“Budíček!?!“… Kouknu na hodinky a hle, někdo mi ukradl
hodinu spánku. Je 6,30. Jdu se hygienit. Voda má svou obvyklou teplotu –37°
C. Právě mi přimrzl kartáček k zubní dutině. Po lehké snídani – asi půl krávy
a 5 prasátek – jsme vyrazili na strastiprdovou štreku. Jen málokdo tušil, co
nás čeká.
V 9,00 vyrazila skupina A z bodu A, tj. stanová základna letního sportovního tábora TJ Spartak
MAS Sezimovo Ústí II., odbor ČASPV a TJ Jiskra Hlavatce (odbor ČASPV) do bodu B, tj.
Humpolec. Skupina se skládala z těch nejlepších z míň pokročilých.

Zato my (budeme se pro stručnost nazývat skupiny B, ale to neznamená, že bysme byli nějaký
Béčka) jsme se mezi sebou nazývali Kulový blesky. Skupina B vyjíždí z bodu A transitem do bodu
B. Z bodu B vyráží do bodu C.

Mezitím skupina A přejela z bodu B do bodu C transitem. Na místě C byla podávána svačina, něco
málo řízků. Po svačině vyrazila skupina A z bodu C do bodu D.

Chvíli po nich vyjela skupina B z bodu C do bodu D opět transitem. Pak jela skupina A z bodu D
do cíle transitem. Skupina B měla jet z bodu D do cíle na kole, ale pouze odloučivší se skupina C ze
skupiny B (pracovní název mají chrti) dojela až do cíle. 130 km na kole.
Bod A
Kocourkáč

Bod B
Humpolec
40 km

Bod C
Nové Ransko
50 km

Bod D
Borová
35 km

Cíl
Vrážné
75 km

Cíl byl překvapující – stanová základna letního tábora Vrážné. Zbytek skupiny B, od které se
odloučila nově vzniklá skupina C, ujela pouhých 90 km. Náš cíl skončil již v Brněnci. Zbytek jsme
docestovali automobilem. Respektive já s Jiříkem S. s koly na káře. Skupina A ujela pouhých
75 km.

Ve Vrážném nás přijali s otevřenou náručí. Všichni na nás koukali jak na vyvorané myši a stříleli po
nás z děl. Dostali jsme za úkol adaptovat se na místní podmínky, což nebylo vůbec lehké, jelikož
ačkoliv nýbrž i baže i protože režim zde byl velice volný. Za celé tři dny pobytu jsem neslyšel
píšťallku, krom Pavly, která nám soukromě odpískala svačinu. Pak jsme chvilku spali, než jsme byli
vzbuzeni na společenský večer v jídelně, kde jsme se navzájem představovali.

Tak třeba Skypýčata své představení zveršovala:
Přijeli jsme z Kocourkáče
mají nás tu za kopáče
My jsme ale nejlepší
všichni nám to dosvědčí
Fanda Tonda Karel Michal
ježiš bože já bych …
Teď jsem to zas trochu zmíchal
Standu nějak předběh Michal
Mám v tom asi trochu zmatky
tak to vrátím pěkně zpátky
Fanda Tonda Michal Standa
bývá s námi občas sranda
Přijeli jsme z daleka
máme nárok na vlka
To že kolo není sranda
dosvědčí vám právě Standa
Vlk nám lízá lopatky
koukněte nám na zadky
Báseň zvolna ke konci plyne
nyní naše jména zvýme
Nejsme žádná opičata, vlčata, vakovlčata natož mufloni
my jsme SkypýčaTa

A pak jsme šli spát zcela vyčerpáni, unaveni, zmoženi a s vlky (Vlasta ukáže).
Chrrr, chrrr…
Zapsal Vlasta

Středa 3. 7. 2002
3. 7. 2002, 7:30 hod., Vrážné – stan č. 24
Otvírám oči, venku je povyk. Opět zavírám oči.
3. 7. 2002, 7:40 hod., Vrážné – stan č. 24
Hluk se stává nesnesitelným. Opatrně vylézám ze stanu. Ostatní družstva jsou již v pohybu, jen mé
ovečky bezradně bloumají mezi stany se zavázanýma očima. Bleskově hodnotím situaci a konám,
jak Kapitán káže.
3. 7. 2002, 7:45 hod., Vrážné – jídelna
Nejsme poslední, jde se dlabat. Při jídle vyplním rozpis hráčů a vzápětí se kryji před útoky
nespokojenců. Ještě potrápit dásně, ať tu nejsme za prasata.
3. 7. 2002, 9:10 hod., Vrážné – hřiště na volejbal.
Boj začíná. Jsme obviňováni z toho, že jsme to někdy hráli. Naštěstí máme Vlastu, takže vítězství
není tak jednoznačné.

I v ostatních soutěžích lehce dominujeme a body nám unikají jen díky neschopnosti některých
jedinců (Slaboch a jemu podobní).

3. 7. 2002, 12:30 hod., Vrážné – přehrada
Je dobojováno – soupeř je na kolenou a prosí o milost. Necháme je žít a odcházíme na gáblík.
Nutno podotknout, že místní kuchařky mají z naší žravosti velkou radost.
Sváťa má narozeniny. Napřed ho hodíme do přehrady a pak mu všichni popřejeme vše nejlelpší.

I Michal byl v přehradě. To se furt s někým pošťuchuje a pak to takhle dopadá.

3. 7. 2002, 14:00 hod, Vrážné – u stožáru
Kdosi polohlasně pronesl nástup a kdo chtěl, tak přišel. Naše drtivé vítězství se místní hlavouni
snažili trochu změkčit, aby vráženští nepropadli pocitu neschopnosti a bezmocnosti.

Také byl nastíněn plán večera. Náš jednomyslně zvolený král Pan Pepa si vybere mezi přítomnými
děvčaty svou královnu.
3. 7. 2002, 16:00 hod., Vrážné – táborové náměstí

Volba královny začala. Žlutý královský dvůr pana Pepy se usadil v pohodlných křeslech.

Střelba z děl odstartovala soutěžení královen. Dosažené časy a body byly kritériem pro výběr 4
nejlepších. Sám pan Pepa pak mohl udělit tři body sympatie. Nedal na sexistické poznámky svého
doprovodu a přidělil je podle způsobu vystupování a chování.

3. 7. 2002, 20:00 hod., Vrážné – oheň
Čtyři vybrané finalistky postupně defilují před jeho výsostí.

Závěrečné úkoly jsou opravdu
obtížné. Z připravených pokrmů se
nasytí celý královský dvůr a
přiotráví jeden ochutnavač.

Jedním z nejobtížnějších
úkolů bylo sestavení
bramborového kombajnu se
všemi funkčními
podjednotkami z členů
doprovodné družiny.

Nakonec sám král pan Pepa
předvedl užaslým princeznám
nejmodernější techniku
používanou na jeho
nezměřitelných lánech.
Supermoderní kombajn
s klimatizovanou kabinou sklidil
nejen bramborové pole, ale i
ohromný úspěch u publika.

3. 7. 2002, 22:30 hod., Vrážné – oheň
O konečné vítězce rozhoduje nakonec test ze všech
nejdůležitější – výškový rozdíl mezi malíčkem a
prsteníčkem na noze. Královský výraz obdivu
„Óóóóóóóó“ pak nakonec patřil té nejlepší. A bylo
veselo.

Král s princeznou

Čtvrtek 4. 7. 2002
Ráno ve Vrážném. Po snídani vyrážíme k domovu. Někdo autem, někdo vlakem. Po cestě se učíme
text divadla. Letos hrajeme Mrazíka. Role jsou rozděleny a tak každý ví, co ho čeká. Třeba Vlasta
je Marfuša a Nastěnky máme hned dvě – Lenku a Petru.
Odpoledne se všichni scházíme na Kocourkáči. Ještě společná zkouška,
protože zítra už to vypukne. Večer táborák a pak hajdy na kutě.

Pátek 5. 7. 2002
Začíná to pěkně. Snídaně invalidů aneb jak slepý, němý a mrzák jídlo po lese hledali. No prostě nás
vzbudili a každému z družstva něco udělali – zavázali oči, pusu nebo ruce za záda a pak nás ještě
svázali všechny dohromady.

Naším úkolem bylo najít si po lese poschovávanou snídani, tu si pak připravit a zkonzumovat.
No zkuste to, když ani jeden z vás není normální!

Dopoledne se finišovalo. Byla generálka, připravovaly se kostýmy a rekvizity. Po obědě jsme se
s celým divadelním týmem přesunuli do Hartíkova.
Naše sláva se již rozšířila široko daleko a tak v publiku bylo narváno.

Ale teď už pššššt, pohádka

začíná…

Úvodní slovo v ruštině bylo svěřeno těm zkušenějším, co ještě pamatují doby, kdy Sovětský svaz
byl náš přítel nejvěrnější.

Pak jsem si všichni
nastoupili a společně
zazpívali Kaťušu.
Stále ještě jsme
nepromluvili slovo
česky. Obecenstvo se
již začínalo
strachovat a babičky
posílaly vnuky domů
pro rusko -české
slovníky. Obavy se
však nakonec
ukázaly zbytečné,
neb dále již vše
probíhalo v jazyce
českém.

A zde už máme jednotlivé učinkující:

Ivan č.1

Dědeček Hříbeček

Vypravěčka č.1

Vypravěčka č. 2

Nastěnka

Ivan jako medvěd

A to už je tu máme
všechny – macechu,
Marfušu a Nastěnku

Sáška i ďévočka

Ivan č. 2 a čarodějnice

Děda Mráz, Ivánek a
Nastěnka č. 2

Nastěnka, Ivánek a stařeček

Marfuša v lese pod smrkem
čeká na ženicha

Samozřejmě, že všechno
dobře dopadne. A nám už
nezbývá jen se uklonit a
sklidit potlesk na otevřené
scéně

Po představení odjíždíme hned na Kocourkáč a vyprávíme si zážitky u táboráku.

Kačce s Bárou se rekvizity moc líbily a tak
si je hned zkoušeli a pózovali před
foťákem.

I přes vysoké předdivadelní napětí a shon neušly pozornosti moje narozeniny. Jak jinak, než že jsem
byla smočena ve vodách kocourkovské přehradní nádrže.

Darů jsem dostala opravdu požehnaně…

Sobota 6. 7. 2002
Konečně trocha volna. Po nočním řádění jsme to potřebovali. To, že se dnes budeme věnovat RS
nám sice navodilo mrazení v zádech, ale nakonec to dobře dopadlo a my opravdu hráli volejbal a
soft. Nejdříve však bylo třeba zbudovat hřiště. Toho se ujali mistři na slovo vzatí – Vandys a
Michal. Ostatní se rozprchli po tábořišti dělat nějaké došmrdlávky nebo se klasicky flákali, to hlavní
se však odehrávalo na starém táborovém náměstí. Přesnou měřicí metodou nazývanou Milanovy
kroky, byla stanovena vzdálenost kůlů. K určení výšky kůlů se použila trochu zastaralejší metoda,
zvaná metrování. K zabudování kůlů do povrchu zemského zvolili mistři nadčasovou metodu
nazvanou Vandysova pneumatická palice. Do předhrabané jamky (hloubka asi 50 cm) byl zasazen
kůl. Vandys pak vylezl na připravenou konstrukci z palet a bušil do kůlu zezhora palicí, až se mu
pneumatika třásla. Pak už stačilo napnout síť a udělat lajny, na což stačily pohůnkové Vlastík a
Slaboch.
Samotný turnaj pak probíhal podle očekávání. Zatímco Jiříkovo družstvo mělo problém
s rozestavením na hřišti a vlastně s volejbalem vůbec a Michalovci doplatili na herní nevyzrálost
týmu, Vlasta a jeho staré kůže prošli turnajem jen s menším zaškobrtnutím a vyhráli.

Následující zápas pak měl být spíše
prestižní záležitostí „starejch“, ale ouha.
Letošní ročník se asi zapíše do kronik
zvláštním písmem. „Staří“ prohráli první
set 17:25 a úsměvy mizely z tváří. Když to
„mladí“ viděli, dohodli se, že „starouškové“
ještě nejsou na prohru psychicky připraveni
a zbylé dva sety hráli se svázanýma
tkaničkama. Ale za rok už vás litovat
nebudem!
Před večeří jsme ještě stihli soft. Vzhledem
k vysoké herní úrovni všech téměř všechny
směny proběhly bez bodů a tak jsme
nakonec vyhráli 1:1 my.

Naši blonďáci. Jestli pak víte, kam
Vlastovi směřuje jeho šipka?

Neděle 7. 7. 2002
Dopoledne nás čekal triatlon – plavání, kolo, běh. Akce značně rozporuplná, někým nenáviděná,
ostatními zbožňovaná.
Startovali jsme od rybníka Kozák. Startovní čísla nám byla napsána centrofixem přímo na holé tělo.

Makali jsme jak o život. Výsledky jsou zaznamenány ve
startovací listině. A kdyby vám to z toho nebylo jasný, tak
to budete muset za ředitelem závodu.

A je konec. Ještě vyhlášení výsledků. Nejlepší dostali super cenu – montérkové vybavení a měli tu
čest stáhnout vlajku.

Tak AHÓÓÓÓJJJJJ. Bylo nám tu fajn!!!

