
 

 

 

8. – 18. 8. 2007



Středa - 8. 8. 2007 

I tenhle rok jsme se sešli na Kocourkáči, abychom prožili hodně zábavy, sportu a 

hlavně vypadli na chvíli z toho denního stereotypu, takže Ahoooooj…    

Při příjezdu jsme jako obvykle přivezli nádherné počasí. To se každému určitě 

líbilo – lilo jako z konve, ale naštěstí převažovalo spíše hezké počasí, těchto 

pochmurných dnů bylo jen pár. Takže hned po příjezdu místo toho, abychom se 

šli projít po táboře, všichni okamžitě zalezli do stanů, samozřejmě se ale našli 

tací aktivisti, kteří běhali kolem stožáru. 

 

Když skončil déšť, mohl se zapískat první nástup ke stožáru. Jako obvykle - jak 

už každý rok - vypadal strašně, ale nějak to prošlo a tak se mohla vyvěsit vlajka 

a říct všechny organizační věci (jako třeba povinnosti noční hlídky, atd.). Po 

tomto nečekaném úvodu byl jako každým rokem pro ty co Kocourkáč neznají 

povinný výlet po celém táboře – od WC přes kuchyň až po hřiště. Mezitím se si 

samozřejmě podepisovali ešusy, které se stejnak poztrácely a Janě jsme 

odevzdávali potvrzení od lékaře. No a než se všechno tohle udělalo, už se 

chystala večere, tedy spíše táborák.              



 
Při užitkovém táboráku jsme hráli různé hry, kde se poznávaly děti s vedoucími 

a praktikanti, odkud jsou jaké mají koníčky proč přijeli na Kocourkáč... Po 

vydatné večeři – špekáčcích ( jako každý rok ) přišla i vzácná návštěva do jídelny 

- byl to Majetatix (Jarda), Asterix (Pavla) a Obelix (Jibehe) a začali debatovat o 

tom, že Majestatix se strašně nudí a tak přemýšleli nad tím, jak by se mohli 

zabavit a samozřejmě přišli na to - uspořádat zimní olympijské hry. A z toho 

vyplynula hned první noční hra, tedy spíše procházka. Někteří tedy usínali po 

cestě.    

 

Tím skončil první den, všechna družstva vše přinesla a tak si všichni mohli 

vyčistit zuby, vyčůrat a spát.  

 

Večeře byla jako 

každoročně buřt 

a chleba  

Tady někdo 

spí, chrrrr 



Čtvrtek - 9. 8. 2007 

Den druhý spočíval v uvítacím ceremoniálu po dopoledním nástupu ke stožáru, 

kde nastoupili kromě všech Galů i Majestetatix, Asterix a Obelix v plné své 

kráse.   

 
Nástup spočíval v tom, že každé družstvo si mělo připravit nějaký uvítací 

ceremoniál, prostě nějaký nástup a k tomu vymyslet jméno družstva a napsat 

jej na desku. Během tohoto slavnostního nástupu ještě všichni Galové odříkali 

olympijský slib který zněl: 

My, Galští sportovci, slibujeme 

zde před naším náčelníkem, 

starým, zkušeným, boje vytrvalým  

bojovníkem Majestatixem, 

že budeme bojovat ve všech sportovních 

disciplínách čestně, podle  

pravidel a s plným nasazením   

Tak slibujeme  

Happy 

foto☺ 



Nástup potom vypadal asi takto:  

 

 

 

 

Skočdopolexo

vé 

Semtexové 



      

       

Po  zahájení olympijských her začala také každodenní soutěž „Říman“ – hra 

spočívala v tom že se vylosoval  jeden z vedoucích nebo praktikantů a jeden z 

galské menšiny. A každí tito dva vylosovaní soupeřili v nějaké hře, kterou měl 

připravit vždy vedoucí dne. 

Fénixové 

Olympixové 



      

Po vydatném obědě a odpoledním klidu začala tvrdá hra „stolní fotbal„ - hra 

spočívala… no to uvidíte na fotce… 

 

Po dlouhém a v bahně plovoucím fotbale byl každý rád, že nastala večeře a po 

ní vysněný spánek. 



Pátek - 10.8 2007 

Ranní vstávání bylo pro některé poněkud lepší - tím myslím pro vedoucí a nás 

praktikanty, protože vy prckové jste se tak rychle neprobudili. Dopolední 

program spočíval dlouhém lyžování okolo tábora, lyžování mělo vypadat tak že 

cestou kudy se mělo jít každý z družstva měl ujet ve dvou minutu na lyžích 

během této dlouhé cesty na nás byly nastraženy i nějaké úkoly, jako třeba 

házení šišek atd.  

 

Pak byl odpočinkový úkol – výroba helmiček a taštiček.  

 

Po oběde byl už nějaký klid, za který jsme my vedoucí a praktikanti vždycky 

rádi. Odpoledne se začaly velkolepě rozjíždět zimní olympijské hry. Ale bez 

Někdy to 

šlo a 

někdy 

zase ne 



plnohodnotné síly by to nebylo ono. Proto si zdatní Galové museli uvařit 

kouzelný nápoj, s čímž tedy samozřejmě pomáhal moudrý a chytrý Panoramix. 

        

Poté šly děti do hajan ještě předtím něž si vyčistily zuby, což některé nedělaly. 

Ale no tak, čistěte si zuby!!! 



Sobota - 11. 8. 2007 

Už od rána začalo další pokračování olympijských her, bylo rozjeto několik 

závodů, a to v celém areálu. Některým to moc nešlo, jako třeba naše Pavlínka - 

strach jí úplně kouká z očí.  

  

Ale někteří se naopak ukázali jako velký zdatní sportovci, jako naše velká 

hlavatecká posila.   

 

A Pavla nemůže a 

nemůže přelézt ☺ 

Naši lvi z Hlavatec 



Samozřejmě je jasné, že v takovýchto teplotách není žádné teplo, takže všichni 

byli pořádně oblečeni, od rána 15 pod nulou a silné sněžení z jihovýchodu.   

 

 



Neděle - 12. 8. 2007 

Trochu čísel azimutů, hvězdice, nášpal a další…, někteří vůbec nevěděli, co to je, 

ale během dne to perfektně poznali, když celý den zaháněli tu podivnou věc, která 

se točila, do chlívečku. Odpoledně samozřejmě nechyběl orientálek který si každý ( 

snad doufám ) zaběhl s chutí. Naštěstí se moc lidí neztratilo, do večere se všichni 

našli.  

 

 

Marcel byl 

už také na 

večeři, i  

když jeho 

pohled tak 

nevypadá 

Velký úsměv 

prosím, SÝR 



Večerní program byl standard, klidný táboráček a v zápětí dokonalé scénky, u 

kterých jsme se neostýchali ani my vedoucí - viď Behe. 

  

  

 

„Ale no tak holky“, Jibehe 

trochu v jiném podání  



Pondělí - 13. 8. 2007 

Následují den byl v nádechu ledního hokeje, tedy spíše bahna hokeje, protože 

to by nebyl Kocourkáč, aby nám nepršelo co? A proto jedno věrné foto. 

  

Dopoledne bylo ještě pěkně tak se šel hrát softbal, někdo vypadal jako velký 

mistr, jako třeba tady Verča…  

 

Opravdu foto 

jak mám být 



Hráli jsme také gorotky a boču. Ano, někteří měli při těchto hrách pohled, jako 

co to po mě vůbec chcete, ale všichni to nějak zvládli - buď s výhrou nebo 

s prohrou, ale co, hlavně že si zahráli. 

   

Po vydatné večeři - jak také jinak - byly zahrány další scénky, tedy spíše parodie 

na vedoucí, ale to v suprovém podaní našich učastníků,    

 

Třeba Pája v zástěře, to 

bylo něco 

 



Den se zakončil tím, že všichni dostali trička s Asterixem a Obelixem a dozveděli 

se, že další den se koná celodenňák. Polovina dětí si samozřejmě hned tričko 

ušpinila, takže to potom vypadalo jako když Kocourkáč  vyjel ven z pralesa do 

Pelhřimova. 

     

 



  

Úterý - 14. 8. 2007 

Ráno jsme museli vstávat opravdu brzy. Některým se nechtělo, ale vlak do 

Pořína jsme naštěstí všichni stihli. Při cestě někteří skoro ještě spali, ale také 

došli jako třeba Pája.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta vlakem proběhla bez menších problémů, kdo potřeboval, tak se dospal a 

kdo ne, tak do sebe začal ládovat  sáček s jídlem. Když jsme dorazili do 

Pelhřimova tak jsme se odebrali na náměstí. Tam byl kratší rozchod, kdy všichni 

měli splnit různé úkoly a potom následovalo samozřejmě společné foto. 



    

 

A protože jsme byli ve městě rekordů a kuriozit, tak jsme se na ně museli 

podívat - bylo to nedaleko od samotného náměstí, každý si tam našel to své a 

byl spokojen a s údivem na to koukal, jak to může být tak velké, nebo tak divné, 

nebo zase tak malé. 

      

Po tomto zážitku byl samozřejmě dlabanec, a to v nedalekém parku - řízek a čaj. 

Jak také jinak.  

Ahoj Pelhřimov☺ 



 

 

Po naplnění žaludků jsme se vydali na cestu zpátky. Nikomu se nechtělo a 

většina menších usínala spolucestujícím ve vlaku na rameni a dalších částech 

těla, někteří na ně dokonce i slintali, jiní padali ze sedaček atd… atd… 

         

Po dlouhé cestě z Pelhřimova do Pořína už nikdo nemohl dojít až do tábora a 

tak jsme čekali u Hartvíkova na dvanácettrosku. (autobus 1. třídy).    

 

 



Středa - 15. 8. 2007 

 Smutné ráno. Během noci se nám parta zvrhlých zlodějů pokoušela uloupit  

vlajku. A bohužel ukradla ale hned ráno vrátila. 

     

Dopoledne se potom dodělával kalendář, který už byl rozpracovaný 

z celodenňáku. A odpoledne – hurá voda. Šlo se k rybníku a byly různé hříčky 

jak ve vodě, tak pod vodou i na souši, všichni plavali jako o závod. Jako 

například Kakamilka - rychlá tempa jí opravdu šla, to je vidět. 

      

No a kdo jinej, než 

tihle dva - Havlítko 

a Ivča   



Odpoledne se nikdo neutopil, tak jsme museli všechny zpátky odvést do tábora  

a dát jim najíst, no a potom hupky šupky do hajan. 

 



Čtvrtek - 16. 8. 2007 

Po ránu byl opět Říman, tentokrát v podání Járina, který se snažil utopit v pár 

litrech vody, bohužel se mu to nepovedlo - tady je vidět jak se trápí. 

                        

Po Římanovi se odehrávala soutež „skokan roku“, neboli  vyhlášení zlatého 

slavíka a zlatého žabáka. Po této soutěži se potom každý těšil na oběd ale nikdo 

nevěděl kdo a co je čeká odpoledne. Odpoledne totiž namrzlo a začala další 

etapa ve zmrzlém korytě. Boby.  

       

Bobování na louce si všichni užili, ale po večerním programu se potom každý 

těšil do postele, protože věděl, že druhý den bude diskotéka v Pojbukách  

 



  



Pátek - 17. 8. 2007 

Poslední den před odjezdem byly kocourkáčské nej – tj. nerůznější souteže - 

třeba strčit pěst do pusy, z čehož jsou opravdu zajímavé fotky. Je vidět že Elišce 

to nedělalo problémy.  

                                  

Další šílenost byla položená otázka kolik lidí se vejde do jednoho stanu? Tuhle 

věc jsme opravdu zvládli. V jednom stanu byl skoro tábor. I když stan byl 

nacpaný k prasknutí, což je vidět na následném fotu - velký dole, malý nahoře. 

                                  



 

Takhle pokračovalo dopoledne. No a odpoledne? To už byly velké přípravy na 

diskotéku do Pojbuk. Všichni se snažili najít jedno čisté tričko a kalhoty.  A holky 

vytáhly make-up a bylo. Během celého večera byla různá vystoupení, některá 

byla opravdu našlapaná. 

       

 

 

V celém areálu hlídali drsní security, kterým neprolétla ani moucha, jejich 

pohled byl opravdu nebezpečný, koukejte… 

                                             

 



Pak se všem krásně spalo, když byli napapaní a nabytí hudbou - dobrou noc☺.  



Sobota - 18. 8. 2007 

Začal den poslední - vyhlašování, uklízení, trochu breku, a poslední píseň.   

                                          

 

Takže za rok zase tady, ahoj a čau… 

Co se do kroniky nevešlo 

Pozor, foto 

těch, co to 

všechno 

způsobili 

 



 

  

 

 

 

Takový spíš 

bonusy na závěr, 

jako třeba 

Monika 

s brejličkama 

Naše 

automatická 

myčka a utěrka 

na nádobí  

ZANUSSI Jarda  



 

                               

 A na závěr fotka s MEDVÍDKEM MÝVALEM a už doopravdy nashledanou za rok! 

                                       Ahooooooooooj!!! 

Kakamilka se 

opravdu nikoho 

a ničeho nebojí, 

je to přece 

holka z 

Kocourkáče  


