Vzhůru na palubu, dálky
volají !!!

Kocourkáč 2004
Námořníci
(I. běh)

Den první – zaznamenali kapitáni

Vzhůru na palubu !
Námořníci z Tábora a přilehlých sídel
táhnou na Kocourkáč, kufry plný jídel.
Na palubě přivítá je představenstvo flotily:
Vojta, Jarda, kapitáni, felčar, ti co kuchtili…..
Hned probíhá ubikace a fyzický testy,
ti, co sekaj latinu, nemaj žádný tresty.
Kdo kleje jak námořník a pořádek fláká,
ten se se zlou potáže ð lopata a štěrk ho zláká.
Ať chce nebo ne, Vojtův rozkaz dostane:
„Vozit kámen, dělat dřevo !!“ Ale taky soutěžit,
z bílého dne a i z noci co nejvíce vytěžit !
První večer plynul rychle, sešli jsme se u ohně,
pekli buřty, poznali se, šli do lesa – to už ne tak ochotně.
V lese u skal vyskytli se admirálové velicí,
hovořili o poslání – o tom, kde je lodi cíl.
Na palubě Kocourkáče je pět různých posádek,
Kapři, Tresky, Kormidla i Kotva,
kdo z nich nejvíc zbohatne, odhadnout lze sotva.
Bohatství už získali, sic v podobě kotec zlatých,
mohou je však ztratit – a to díky pirátům,
těm s podsvětím spjatých.
Do Bermudského trojúhelníku loď námořníků dostala se,
a chce – Pryč z té černé díry, do normálního světa zase!!
Kudy cesta z díry vede, to nám určí kormidlo.
Tím směrem ráno vyplujem, tam nasměrujem plavidlo.

Vlajka
vzhůůůru
letí….

Rok s rokem se sešel a houf neposedů
opět mířil ke Kocourkáči. Letos se náš
oblíbený prázdninový plácek proměnil
v jeden velký přístav, ze kterého jsme každý den
vyplouvali do jiného kouta světa a historie vstříc
mokrým dobrodružstvím a sbírat zkušenosti starých
mořských vlků.
Přivítala nás celá admiralita a dávala tušit, že nic
nebude zadarmo a dostaneme pěkně do těla. A nemuseli
jsme dlouho čekat……

Po

ubytování malá chvilka
odpočinku, slavnostní
nástup, a pak už nás
To je teda
začali honit jak
pěkná
nadmutý
kozy.
pakárna L
Čekaly nás testy
naší
fyzičky
–
mnohdy hodně upadající. Kapitáni se
se škodolibými úsměvy kochali pohledem do našich rudých tváří, po kterých stékal.y
potůčky potu a v duchu si říkali : „Jó holenkové, letos nedostanete ani chvilku klidu“.
Ozývalo se funění jak z lokomotiv a namáhavé hekání a admiralita z povzdálí
pozorovala, kdo je hoden námořnických metálů a kdo si nezaslouží ani drhnutí paluby.

Žádný námořník, ani ten
nejmenší, se fyzických testů
nezalekne !

I když jsme byli zaměstnaní až až,
nemohlo našim zvědavým očím
uniknout podivné těleso umístěné na
táborovém náměstí a zakryté vkusnou
maskovačkou. Brzy se to všichni
dozvíme a bude to BOMBA, to si
pište J. Když jsme po náročných
testech padli vyčerpáním, necpali
jsme si pupíky dobrou véčou a po
seznamce u táboráku se vydali do
hlubokých
pojbuckých
hvozdů.
Vyzkoušeli jsme si, jak jsme na tom
s orientací ve tmě, která se „nedá
rozkoukat“, navíc bez jakýchkoliv pomůcek k tomu určených. A pak….?
Vrátili jsme se zpět do tábora a
už z dálky tušili, že překvapení
na sebe nenechá dlouho čekat.
Uprostřed stála osvětlená loď
zvaná Argó a její posádka nás
vtáhla do světa mořeplavců. Ve
víru času, do kterého jsme se
právě dostali, budeme putovat
k Vikingům, do doby páry a kdo
ví, kam nás to všude foukne J
Ale být dobrým námořníkem
znamená i dodržovat striktně a
bez keců nám všem vlastních
veškeré rozkazy kapitánů a
jejich nadřízených. A tak jsme se zavrtali do pelíšků a těšili se, kde že se to zítra
probudíme.
Chrrrrrrr, chrrrrrrr……..

Den druhý

Námořní kadetka
Vzhledem k tomu, že máme před sebou
dlouhou a nebezpečnou plavbu plnou
nástrah,

musíme

být

dostatečně

připraveni a vybaveni jak teoretickými,
tak

praktickými
Bude to
pěknej
vejšlap

znalostmi.

A

tak hurá do
námořnické

školy. Naučíme se vázat nejrůznější
uzly, které jsou pro dobrého námořníka
nepostradatelné stejně tak jako pro
kuchaře vařečka, seznámíme se s námi
dosud nepoznanými mírami a váhami,
naučíme se předpovídat počasí podle
přírodních úkazů. No a protože máme
mezi sebou vedle starých mořských vlků taky
spoustu nováčků, musíme
je naučit bezchybnému
používání

mapy

a

Já bych se na
to nejradši
vyprdla!

buzoly, protože bez těchto
znalostí by zůstali všem přírodním živlům napospas.

Všechny tyto teoretické poznatky a rozumy jsme
si potom mohli odpoledne vyzkoušet v praxi. A věru
poznali jsme, že navrčet se něco podle papírů ještě
neznamená úspěch v reálu. Prostě se ukázala
nejenom zdatnost a schopnost logického myšlení

Jak jen to ten Michal vázal.
Kdybych se chtěl oběsit, tak si
ani tu smyčku neuvážu……..
jednotlivých kadetů, ale i to, kdo se během námořnické školy jen tak kochal a chytal
lelky. Snad se tito adepti pro příště poučí a nebudou brát zkušenosti a dobré rady
starých kapitánů a vysloužilých admirálů na příliš lehkou váhu. Bez nich totiž mnozí
díru do světa rozhodně neudělají a vypravit se s nimi do divočiny by byla holá
sebevražda J.

Den třetí

Vikingové
Vikingové, původem z Dánska, Švédska a Norska, byli často rozděleni do znepřátelených
táborů a postupně dobývali obrovská území zahrnující hlavně většinu britských ostrovů.
Pak odvážně překonali na velkých a krásných lodích severní část Atlantského oceánu a
v roce 825 osídlili vzdálený Island.
Na palubě svých lodí s plochým dnem, které Vikingům umožňovaly dostat se na jakékoli
pobřeží nebo sjíždět řeky, se obratně a s ohromující odvahou přemisťovali.

Pevnost Bohů
V důsledku neustálých útoků obrů a nestvůr se Odin rozhodl postavit pevnost, v níž by
mohl s ostatními bohy a půvabnou bohyní pohodlně žít. Přál si, aby byl palác
obrovský, krásný a odolný. Těžká práce, kterou Odin a bohové nemohli sami vykonat.
Rozhodli se povolat obra, známého svými architektonickými schopnostmi.
Obr souhlasil, že palác postaví, ale na oplátku vyžadoval velkou odměnu. Dokončí-li
stavbu pevnosti, dostane slunce, měsíc a krásnou Freyu, bohyni lásky a plodnosti.
Bohové dlouho váhali, ale nakonec požadavky přijali. Obr
však musí postavit do roka, bez jakékoliv pomoci
Doufám, že
ostatních lidí a obrů…………..
v příštím
životě nebudu
A tak se stalo, že nás kormidlo času mrštilo přímo do
kachna….
dávné doby Vikingů. Abychom dokázali, že na to máme
a
jsme tak neohrozitelní, silní a odhodlaní jako oni, museli
projít těžkou zatěžkávací zkouškou (hlavně fyzickou), abychom
postavit pevnost pro bohy.

Na
louce
byl vyznačen cca 200 m okruh, který se
překonával předem stanoveným způsobem (běh,
kačáci, žabáci, běh naslepo – ve dvojici, skákání
snožmo, trakař atd.). Všichni členové družstva se
museli účastnit stejným dílem a úkolem bylo,
překonat okruh co nejvíckrát. Celá „makárna“
trvala 1 hodinu, takže posádky dostali jaksepatří
do těla.

jsme
mohli

Nelo makej,
běžíš jak
lemra.

§ Odpoledne jsme se věnovali rekreačním sportů, aby naše zbědovaná tělíčka měla
čas alespoň na částečnou regeneraci a koneckonců i námořník se musí občas nějak
rozptýlit a užít si nějakou tu prču. A tak
už jsme se tradičně věnovali své oblíbené
boče a turnaji v softbale.

Já bych řek, že
modrý vyhráli.
§
Večer
pak pak pokračovala etapa Vikingů. Jak jsme se již dozvěděli, Vikingové byli
nejenom fyzicky zdatní, ale taky velmi chamtiví a neustále toužili po dobývání
nových území a získávání velkých pokladů. A tak jsme si zahráli takovou noční
bojovku, při které jsme museli z přísně střeženého území vykrást co nejvíc
prospěšných a hodnotných majetků. Jednalo se o kartičky a mince poházené ve
vyznačeném lesním prostoru. Fígl byl v tom, že kartičky byly označeny pouze číslem
a nikdo v tu chvíli ještě netušil, jak hodnotný poklad pro svůj kmen získal. A tak se
mohlo stát, že si místo vypasených volů a stád dobře rostlých krav mohl Viking ze své
výpravy přinést třeba neštovice nebo choleru. Bodový zisk z bojovky tak mohl být při
velké smůle i záporný. Záleželo tedy na taktice a vychytralosti celého družstva.
V ohraničeném prostoru se směli pohybovat vždy jen tři členové družstva najednou.

Vikingská loď zvaná
„DRAKAR“

Den čtvrtý

Kon – tika
Je konec legrace, dnes nás čeká první plavba na vlastnoručně postaveném plavidle.
To abychom si vyzkoušeli, že když se řekne plavba po vodě, není to honosná a pevná
loď, velké plachty a zkušení navigátoři. Ne všichni známí a slavní mořeplavci měli to
štěstí a mohli takovým pompézním lodím a odvážným posádkám velet. Někdy musel
stačit jen obyčejný vor a naděje v přízeň
přírody.
Podle

Vyrábíme vory
na dalekou
plavbu.

předem
získaných

nákresů si každá posádka postavila vor, na
kterém

posléze

s pokladem.

absolvovala

Stavební

prostředky

cestu
na

plavidlo byly částečně omezeny – to aby mohli vyniknout tvůrčí schopnosti všech –
ale pro všechny posádky stejné. A tak se začala
projevovat vědomostní a praktická vybavenost
jednotlivých důstojníků a
hlavně

jejich

schopnost
stmelit a udržet

Nakládáme poklad
a vodu a vyrážíme
do divočiny.

pohromadě celou svoji posádku tak, aby táhla za
jeden provaz. Začala se projevovat ponorková
nemoc. Hádky a ostré výměny názorů střídaly
náhlé výbuchy vzteku a prosby. A když ani prosby
nepomáhaly, sem tam i facka mlaskla. A naši
kapitáni ? Sem tam přispěli dobrou radou, sem tam přidali ruku k dílu, ale když se
několikrát se zlou potázali, nechali své drahé posádky, ať si poradí, jak umí. A
z povzdálí se jen potutelně usmívali a hodnotili, kdo je hoden povýšení a kdo si

nezaslouží ani drhnutí paluby. Na povrch začaly spontánně vyplouvat charakterové
rysy jednotlivých námořníků.
Když byla umně vyrobená dřevěná plavidla hotova a schválena k plavbě, vydaly se
posádky na nelehkou cestu. O tom, že štreka to byla náročná svědčí i to, v jakém stavu
se vory do

cíle

dostavily.

No prostě,

bylo

spousta

kadetů má před

sebou ještě

spoustu

než

se

z nich

zralí

a

vidět,

že

práce,
vyklubou
zkušení

lodivodové
stavaři.

a

Nutno

ještě

podotknout,
putování

s vorem

že

nebylo

ztíženo jenom zlatým nákladem, který se nesměl nikam zakutálet, ale i skutečností, že
každá posádka vyrazila na cestu s děravým vakem vody , která byla nutností pro
přežití

.

Takže další starostí

posádky bylo

vodu

doplňovat

z jakýchkoliv zdrojů

(ne ze zdrojů

utvářecích

se

v lidském

organismu)

a

v okamžiku,

kdy byl vak zcela

prázdný,

nesměl

pokračovat

v cestě

až

do

Žízní nám sice nikdo neumřel, ale
ani
můžete

jedno

z družstev

J.

průběžně

vor

okamžiku, kdy byla voda opět doplněna.
bytelností plavidel se nemohlo pochlubit
Koneckonců z uvedených fotografií to

posoudit

sami.
Jóóó, já mám kocábku
náram, náram náram,
kocábku náram, náramnou.

Den pátý

Slavní mořeplavci
Vystoupení v Hartvíkově
Dopoledne nás čekal zajímavý vědomostní orienťáček. Na mapě bylo zakresleno
několik
kontrol, ale na
každé z nich čekala
otázka
týkající se historie
Jéé, já už se
Fuuuj, to já se
mořeplavby. Podle
těšim na
těšim na
možností si pak
cukrovou vatu.
brambůrky,koupim
družstvo
zvolilo
si je i do zásoby.
cestu svého dalšího
postupu.
A
tak
tentokrát měl opravdu
navrch ten, kdo měl
pod
čepicí.
O
zkráceném poledňáku
byla
na
programu
generálka
našich
představení a pak už
huráááá
směr
Hartvíkov.

Naše hartvíkovské vystoupení jsme zahájili námořnickým songem „Když jsem sloužil
u Maríny“ a pak už to šlo jako po másle – líbivá a veselá vystoupení jednotlivých
družstev a nakonec svým povedeným kouskem přispěla i grupa vedoucích. Jak jinak
než krátkým divadlem s námořnickou tematikou.Kousek to byl vskutku povedený. A
náš hbitý fotograf zachytil spoustu okamžiků. Doufáme tedy, že jsme k dobré pouťové
náladě
přispěli
pořádným
dílem.
….kolem nás tajfun řval
a móóóóře bouřilo….

A je to v pr….,
teď mám vokno.

Mílí žáci, dnes si povíme
něco o hrozných pirátech.

Dostat se tak mezi
piráty, co vezou
nějakej poklad, to
by bylo co ?

My bychom si přáli,
podívat se s celou
třídou mezi piráty.

No to by byla bomba, Machu.
Pak bysme si mohli koupit třeba
i slona. Ale jak to udělat ?

Ale ovšem, jak je
libo. Jen dávejte
pozor, aby se vám
něco nestalo.

Kdo se toho
pokladu jenom
dotkne, tomu
ustřelím palici!
Jasný ?!

Braune, co to má
znamenat !?
JáTě roztrhnu,
jak hada !
JASNÝ šéfe !

Já to nechápu,
šéfe, ale za chvíli
bude po
nich.Hodíme je
přes palubu a
žraloci už se o ně

Jasný!

Neměj strach,
Kropáčku, za chvíli
už budeme nahoře.

Já budu
blinkat….

Chacháááá ! Už to
máte spočítaný
holenkové, žraloci
budou mít hostinu!

Den šestý

Den v noci aneb „Ponorka“

1.0

Budíííčééék! Všichni
z kajut, za pět minut nástup
na rozcvičku….!!!

hod. po půlnoci

L

Tak nějak takhle vypadal náš nástup do nového „dne“. Zprvu jsme si mysleli, že je to
jen jeden z přitroublých žertíků, ale velice brzy jsme poznali, jak móc jsme se mýlili.
Jestliže jsme předpokládali, že nás už Vojta nemůže ničím překvapit, tak teď
s odstupem času musíme všichni pokorně přiznat, že jsme ho asi malinko podcenili.
Když se nám v jednu hodinu ráno snažil
namluvit, jak krásně svítí sluníčko a zpívají
ptáčkové, měli jsme chuť na hroznou
pomstu. Ale jak na to teď s odstupem
vzpomínáme, musíme přiznat, že to bylo
celkem fajn…… „A na Tebe náš drahý
Vojtíšku už se dávno nezlobíme“ J

Já chci
spát, to
je
hrozný..

Ale vezměme to pěkně popořádku:

Nálady panovaly rozporuplné, ale to
nejlepší se teprve chystalo.

Ten Vojta si ale zase
vymyslel kravinu, kdo to
kdy viděl snídat v půl
druhý ráno, co Ivčo ?

Jste divný, bude to pohoda, já už
se těšim. Chrnět můžete doma.

Na programu byly turnaje
v ringu a gorodkách. To
vše se odehrávalo na plně
osvětlených prostranstvích
a v bojové náladě.

Nenechte se mýlit,
tohle není
odpoledne
v rozkvětu, ale asi
tak půl pátý ráno.
Super, že jo ?

Pokud jsme měli
chvilku voraz, tak jsme
pro změnu jezdili
všude ponorkou-to aby
to nebylo tak
jednoduchý. A když
všude, tak všude-i na
latrínách.

A kdo měl moc keců a moc volna, dostal se do rukou otrokářů :

Jó, noční galeje, to je nějaký
pošušňáníčko…. A jestli se
někomu zdá, že to děláme s radostí
tak………………………se mu to
fakt jen zdá.
Michal se role otrokáře
zhostil se vší
zodpovědností a celý večer sobě vyráběl
pomůcky této funkci
odpovídající. Doufejme, že podobné praktiky nebude používat na postu učitele národa
J.
Já jim dám
lenochům.Běda, jak si
budou stěžovat, že se jim
chce do pelíšku!!

Ještě,že není k obědu
ryba, kdo by ty kosti po
tmě vybíral.

Den sedmý

Velký lov velryb

Tento den byl pro mnohé z nás zkouškou možná nejtěžší. Nečekal nás žádný

To je
kousek !

vorvávací závod, žádná výprava do divočiny,
ale „pouhopouhý“ den bez jídla. Náš
milovaný kuchař Kincák prohlásil:
„Dneska nevařim, něco si ulovte! A
když si neulovíte, tak si něco
nahrabte třeba v lese.“
A

tak

nám
Chudák
kapřík.

nezbylo nic jiného, než si něco do hladových
pupků obstarat vlastníma rukama. Překvapilo
nás, jak se
najednou
naše jindy
poklidná
hladina

přehrady začíná vlnit rybími hřbítky. A pak už začal nelítostný boj vyhladovělých
námořníků s nevinnými němými tvářemi. Zdatnějším a mrštnějším lovcům se
podařilo dopadnout hned několik kousků pro své hladové kamarády, jiní bohužel
skončili s prázdnýma rukama. Ale s prázdnou nakonec neodešel nikdo.
Naše štědrá přehrada nadělila
každému.

Celý

samozřejmě

lov

se

započítával

do

etapovky. Záleželo na čase, ale i
kvalitě

který
To je vůně, už se
na ně těšim

připraveného

pokrmu,

pak

hodnotil
po chuťové i

vzhledové stránce náš vrchní degustátor Vojta.

V noci nás čekala honba za pokladem. Na třech kontrolách byly rozděleny poklady
v podobě „luxusních“ hliníkových příborů. Etapa probíhala následovně – kdo byl
nejrychlejší, nahrabal si nejvíc, kdo byl lenoch, nedostal nic. Podle velikosti
získaného pokladu uděloval admirál body do celotáborové hry.

Den osmý

Bergamova zkouška
Osmý den začal pro většinu už hodně brzy ráno. Asi v pět hodin, ještě za ranního
kuropějí,

vypukl

velký orienťák, bez kterého si asi ani

Zatracená tma,
nedá se ani
rozkoukat.

pobyt

na

Kocourkáči

Hlavně
nepropadnout mezi
šrpclema…

nedovedeme představit. Rok od roku doufáme, že
naše orientační
schopnosti

se

zlepšili, ale rok od roku poznáváme na vlastní

kůži, že to není pravda. Tentokrát
byl orienťák opravdu velký, protože

K cirkusu se
asi živit
nepůjdu.

následném krátkém odpočinku následovala

čítal 10 kontrol. Po
Bergamova

zkouška.

Spočívala v tom, že jsme museli absolvovat poměrně složitou překážkovou dráhu,
z níž část poslepu.

Den devátý

Říční doprava
Století páry
V této etapě jsme absolvovali velice zvláštní a zajímavý závod. Na uměle vyrobené
mapě byl podrobně zakreslen
kocourkovský potok a my jsme
ho

během

kopírovat.
zdolávali

závodu
Po

cestě

celkově

museli
jsme
čtyři

zdymadla. Zdolávání zdymadel
spočívalo ve splnění zadaného
úkolu přímo na místě. Jednalo
se

o

mapování

skládání
potoka,

hlavolamů,
počítání

číselné řady,pamatování jazykolamů nebo např. hledání řek v souvislém textu.

Nakonec jsme museli podle mapy
najít místo, kde byla ukryta sůl a
odebrat co nejpřesněji množství vážící 100 gramů.
Když jsme se vrátili zpět do tábora, museli jsme v co nejkratším čase sesbírat dřevo,
rozdělat oheň a přivést k varu 1 litr vody.
Do pelíšků jsme šli tentokrát hodně brzy, protože nás zítra čeká velká námořnická
výprava !!!

Den desátý

Velká plavba
Tento den jsme byli na nožkách už opravdu velice brzy. Vyráželi jsme na celodeňák a
ze zahřátých kajut jsme byli vytaženi už v půl

čtvrté
Malý odpočinek
při ranní cestě na
vlak.

hodin

Pořína. Do Pořína nám

Červencové
svítání nad
Kocourkáčem.

ráno.

Důvod

byl

jednoduchý – museli jsme se do šesti
přesunout po vlastní ose na nádraží do

admiralita dopravila snídani, abychom se posilnili na

dalekou cestu a pak už jsme
pokračovali
Brzké

vlakem

vstávání

dobře, a tak jsme
dohnat spánek, o který

směr orlická přehrada.
Doháníme, co jsme v noci
nestihli.S plnými žaludky
to nedalo velkou práci.

nám neudělalo zrovna
se
jsme

cestou

byli tak

snažili

nespravedlivě

okradeni. Zvídavé pohledy našich spolucestujících byly naprosto na místě. Mnozí se
divili, kde jsme našli tak hodné děti. Bohužel nevěděli, co už máme všechno od rána
za sebou.

Když jsme dorazili na místo, ustrojili jsme se do svých námořnických uniforem a už
se těšili, až se konečně projedeme pořádnou lodí. O
Mořská

Chvílema to
pořádně houpalo.

nemoc sice nikoho nepostihla, ale po
nalodění na parník jsme vzali útokem všechny
dobroty, co byly k mání, a tak nějaký břichabol se

občas dostavil. Parníkem jsme dopluli
na Zvíkov, prohlédli si zdejší hrad, sbaštili

balíčky, které

jsme na cestu vyfasovali a pak už tradá do

Zvíkovského
podhradí

na

Dělejte, já
už
nemůžu !
koupačku.
Poloha „letec.“

Počasí

bylo

jak vystřižené ze žurnálu, a tak náke spokojenosti vůbec nic nechybělo. Na koupališti
jsme si užili prima odpoledne. Ale uteklo jako voda, a tak jsme se museli vypravit

zpět k domovině. Blbnutí ve vodě
ještě umocnilo naši únavu, a tak
většina z nás ve vlaku vytuhla a

prospala celou cestu.

Vojta působil mezi malými
dětskými tělíčky jako hroch. Ale
neber to Vojto jako nějakou urážku.
Právě naopak. Hroch je velmi
ušlechtilé zvíře a ty jsi admirál, tak
musíš mít všechno velký.

Co ještě stojí za zmínku.
Kdo slušně
mluví, vozí za
odměnu
makadam.

Signál
„Muž přes
palubu“

Slavnostní
dekorování.

Oblíbená hříčka,
kterou Vojta pracovně
pojmenoval fekál.

Ten, kterého si
snažíme hýčkat. Náš
kuchař Pavka Kinc.
Jídlo od něj, to je
pohlazení.

Přehlídka flotil, generálů, kapitánů a ostatních

Kapitán: Peťák
Jméno posádky: „Suché tresky“
Barva: oranžová

Kapitán: Manča
Jméno posádky: „Splašená kormidla“
Barva: žlutá

Kapitán: Lenka ml.
Jméno posádky: „Modrá torpéda“
Barva: modrá

Kapitán: Míša
Jméno posádky:
Barva: zelená

Kapitán. Lenka st.
Jméno posádky: „Utržené kotvy“
Barva: červená

Velevážená a ctěná admiralita:

Petra-kuchařka

Míša – kuchtička

Vojta a Jarda - admirálové

Atina - felčar

Co v kronikách ještě nebylo.
Díl první.
Stavění.
Následující obrázky myslím nebudou potřebovat větší komentář a určitě stojí za to je
zveřejnit J :
Tak tyhle obrázky zná
málokdo.Je to Kocourkáč
někdy začátkem června –
nikde nic, vesměs bordel a
tráva do pasu.

Huráá.
L

Bobo už vyráží
vyzbrojen křoviňákem.
Má práci asi tak na
dalších šest hodin.

Eso je náš specialista na
latríny, rok od roku jsou
luxusnější a tek není
divu, ža na nich trávíme
rok od roku víc času.

Bez těžké techniky
se bohužel
neobejdeme.

My se, Eso, těch
hajzlů snad do smrti
nezbavíme.

Každý rok nám
někdo pěkně
pořeže střechu na
jídelně , a tak rok
po roku děláme
novou.

Podmínky pro
první přenocování
jsou opravdu
bojové.

Jak k dílu, tak
k jídlu. Pořádnej
dlabanec nesmí
chybět.

Co v kronikách nebylo.
Díl druhý
Bourání (tábora)
Bez komentáře.
21.00
22.00

03.00

24.00
02.00

04.00

Druhý den ráno

Co v kronikách ještě nebylo.
Díl třetí.
Dotáborná.
Když se všechno a všichni po prázdninách a táborech uklidní, vyrážíme každoročně na
akci zvanou
„Dotáborná“. Letos jsme už podruhé za sebou
Hrajeme volejbal,
trávili
prodloužený
víkend u
tenis, nohejbal.

Taky šipky.

Někteří jezdí na kole
a nezapomínáme ani
na své vzdělávání.

Sečské přehrady. Na takové dotáborné hlavně sportujeme a hlavně v jednotlivých
družstvech mezi sebou bojujeme o prvenství.

Kouříme vítězné
doutníky, protože nějaká
ta neřest je taky třeba.

