
Hvězdná brána
Neděle 29. 6.

Tábor dorostu

Kocourkáč 2008



Program - Den příjezdu

Odpoledne
�Do 16.00 příjezd táborníků
�Seznamka u táborového 
kruhu
�Zadání programů Jméno –
Já… O mně.. Pro mě…, Emo-
cení
�Rozřazovací 6-ti boj
�Rozdělení do družstev

Večer
�Oheň – buřty – zpívání
�Hvězdná časovka (výprava 
na kopec za hvězdami, noční
časovka na kole zpět do 
tábora)
�Večerka



Úvodní nástup
Tábore na můj povel 
tábore končit…

V obvyklý nástupový útvar 
nastoupit!!!



Naše družstva

Jednička Dvojka



Naše družstva

Trojka Čtyřka



Foto…

Garážové stání… Zahájení na palubě…



Stezka zručnosti … šlapeme a šlapeme…





Pod hvězdami… … před časovkou…



Hvězdná brána
Pondělí 30. 6.

Tábor dorostu

Kocourkáč 2008



Program - Den první

Dopoledne
�Rozcvička - Letiště
�Života běh (důležité etapy 
života v průběhu 3 hodin)
Odpoledne
�Diskuse – hledáme jméno
�Cyklo-cyklické plnění úkolů
Večer
�Seznamka – Táborová jména
�Co takhle svatba princi? 
(promítání pohádky - divadlo)
�Hvězdné rozpravy - Kasiopeja
�Večerka
�Čtení – Tulák po hvězdách 
(motivace na  mezigalaktické
putování )



Táborové jména
• Jméno – to je slovo (resp. zpravidla 

dvojice slov) které „označuje“ určitého 
člověka. Jméno pomáhá udělat z člověka 
pojem. Je to slovní označení určité
osobnosti. Jméno v současnosti o člověku 
nevypovídá skoro nic. Příjmení… to ukazuje 
na vztah s rodinou rodiče (většinou otce) a 
křestní jméno ukazuje na vkus našich 
rodičů či na „módu“ doby, v níž jsme se 
narodili…

• U přírodních národů jméno ukazovalo na 
nějakou významnou vlastnost člověka či 
na významnou událost s tímto člověkem 
více či méně spojenou. Stejně tak 
v historii (ohlédneme-li se zpátky) se 
významné osobnosti často honosí jménem, 
které nám leccos napoví o charakteru 
svého nositele

Úkol:

Zapomeňme na těchto pár dní na 
naše „civilní, občanská
jména“. Vytvoříme si tedy 
jména „zbrusu nová“. Dá se 
říct, že jsme tu samí životem 
protřelí (více či méně) a na  
nějaké to jméno už zásluhy 
máme. Ale naše zásluhy nechť
posoudí spíš jiní, i když i náš
vkus dostane slovo.



Jak to dopadlo…?

Holky…
• Drozenová Michaela Mishuque
• Holubová Kristýna Altekvída
• Chalupská Martina Cottage 
• Chytráčková Alžběta Sluníčko
• Jadrná Tereza Kamila 
• Kalinová Jana Snoopy
• Kašíková Petra Lachtan
• Keprtová Kristýna Kýťa

• Kropíková Karolína Růženka
• Nejedlá Pavla Pájí
• Rozsypalová Tereza Žabka
• Rytířová Vendula Krteček
• Slunečková Eliška Kecka 
• Suchá Kateřina Altekvída 
• Svobodová Iveta Mahoš



Jak to dopadlo…?

Kluci…

• Bicek David Skautík 
• Doucha Jiří José
• Hnilička Jan Dr. Láska
• Hrdlička Lukáš Ital 
• Kott Jakub King Leo 
• Slaba Vojtěch Houbař
• Ziegler Zdeněk Cigi-Caga 

• Říha Vojta – Kouzelný cyklobossák
• Trčková Pavla – CML
• Vaněk Milan – Ten co tančí s vlky
• Slabý Peťák – Kartoňák
• Srpová Táňa – Prskavka
• Veselá Jiřina – Bohyně z kuchyně
• Veselý Milan - Topinkář

Vedení tábora…



Foto…

Života běh – batole… …být batole bolí…



Velmi silné školní návyky…

Odpočinek mezi životními etapami…



Mladý pár prověřuje testem 
své znalosti o rodině Dospělí běží životem…



Bohyně v jídelně s výzdobou
Cyklo-cyklické plnění

(stanoviště tangramy)



Ještě jednou tangramy… a Kamila

Obraz astrálního světa (stanoviště cyklo-cyklo)



Hvězdná brána
Úterý 1. 7.

Tábor dorostu

Kocourkáč 2008



Galaxie ticha
Ahoj Temnoto kdy jsme se viděli

Přišel jsem na kus řeči můj starý příteli
Protože zrádná a tichá představa 

přichází ve spánku 
a v hlavě zůstává

Ta představa mi stále trčí na mysli
Stále jí nacházím ve zvucích ticha…

… A  v tom holém světle ulice  
jsem viděl lidí nejmíň tisíce

Lidí mluvících aniž by ústa otevřeli
Lidí slyšících aniž by slyšet chtěli

Lidí píšících písně jež nikdy nezazněly
Nikdo se neodvážil rušit ty zvuky ticha…

(Paul Simon, Sounds of Silence)
úryvek českého překladu písňového textu

�V galaxii ticha se nemluví

�Komunikuje se pouze v 
písemně
�Každý obyvatel tábora je 
vyzbrojen notýskem a tužkou

�Ke sdělení k programu se 
využívá tabule a fixů

�Za každé zapomenutí
(promluvení) se hříšník 
označuje čárkou na čelo
�Jediné povolené zvuky jsou 
písknutí píšťalky (1x příprava; 
2x nástup)
�Pobyt v galaxii končí setkáním 
pod skalami, prolomením ticha 
a sdělením pocitů



Program - Den druhý

Dopoledne
�Rozcvička, rozdělení rolí
�Zvuky ticha – motivace na 
Galaxii ticha.
�Cykloorienťák soutěž
jednotlivců

Odpoledne
�Kód života (příprava kódů, 
odpovědi na otázky ze života)
�Sáma(sama) se sebou,  za 
sebe, pro sebe, sebou (pohyb v 
blízkém i vzdálenějším okolí, s 
plněním úkolů)

Večer
�Setkání ve skalách (prolomení
ticha, pocity z mlčení, povídání
a zpívání při svíčkách)
�Hvězdné rozpravy - Herkules
�Večerka



Foto…

Při rozcvičce ještě nic zlého netušíme

Opuštění paluby = vstup do Galaxie ticha



Zadání cykloorienťáku Nevěřící King Leo



Kód života – jak budete volit? Kartoňák s čárkou o tom přemýšlí



Sama se sebou šla 
Snoopy pro kontrolu Zeď nářků – slouží k ventilaci emocí



Chcete si někdo pokecat? Hele, uděláme to takhle…



Jak se vám mlčelo? Co bylo jiné? Jaké jste měli pocity?...



Hvězdná brána
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Program – Den třetí

Dopoledne
�Rozcvička – Hanácké country
�Kolopošťák 
Odpoledne
�Vodní den (štafery s balónky, 
plavecké a verařské klání)
�Diskuse – Naše závislosti 
(diskuse ve skupinkách 
spřízněných kódem života)

Večer
�První divadelní zkouška
�Závislosti I.(každý se v Galaxii 
závislostí vzdává alespoň jedné
věci, na které má vytvořenou 
závislost, věc je odebrána a 
„zapečetěna“ na 24 hodin)
�Hvězdné rozpravy – Severní
koruna
�Bojovka o vlajku
�Večerka



Foto…
Ty a já my oba procházíme se…

Vrchní poštmistr



Rozdělení poštovních okrsků Na hlavní poště



Vodní hrátky (nebo hrádky?☺☺☺☺)

První zkouška divadla



Sbohem naše závislosti…



Hvězdná brána
Čtvrtek 3. 7.
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Galaxie závislosti
Chci být znovu jedinečná

bez baterky v sobě
s citem pro smích s větrem v zádech 

a bez Tebe v hrobě

Uvnitř najdu spoustu zbytků
vyhodím je z okna ven
odkorkuju zátky hlavy 

inovuju dávný sen

Vize ryze jednoduchá
dříve nebo později

neuroticky ve tři v noci
skončíš v mojí posteli…

(text písničky (úryvek)- Kačkala

�V Galaxii závislosti se snažíme obejít 
bez věcí, které jsou pro nás 
nezbytné (nejčastěji mobily, 
MPtrojky, káva, hodinky aj.)
�V Galaxii závislosti si také zkoušíme, 
jaké břemeno může závislost 
představovat. Od budíčku až do 
večerky se naší závislostí stává kolo.
Všechny denní činnosti (program, 
osobní věci aj. dělám tak, že mám své
kolo stále na dosah a všude ho s sebou 
vozím)
�Před večerkou odkládáme kolo, 
získáváme zpět své věci a 
uvědomujeme si, že nám FAKT 
chyběly☺. Při výměně poznatků se nám 
uleví snad jen díky pocitu, že v tom 
nejsme sami…



Program – Den čtvrtý (vše stále s kolem)

Dopoledne
�Rozcvička - Nejpomalejší přejezd 
hřiště
�Rekreační sporty Boccia, Gorodky

Odpoledne
�Divadlo
�Kód života – první část(diskuse na 
téma Stavět dům? Upřednostnit 
studium před kariérou? Vzít 
nekvalifikovanou práci či jít na 
pracák?)
�Kolíky (soutěž družstev – kdo dřív 
přinese kolík se správným číslem)

Večer
�„Skreble“(soutěž družstev)
�Rozloučení s Galaxií závislosti
�Hvězdné rozpravy – Pastýř (a nebe 
pod mrakem)
�Večerka



Foto…

Boccia závislých Gorodky závislých



…a ještě jednou gorodky Kulisačky



„Skreble“ rozhoduje Prskavka

Vyhrálo družstvo č. 2 pod 
taktovkou Cigi-Cagy



Získáváme zpět své fetiše… Povídáme o hvězdách…



A zažíváme nekonečné pocity štěstí …



Hvězdná brána
Pátek 4. 7.
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Program – Den pátý

Dopoledne
�Rozcvička – Fotbalová
�Nácvik divadla

Odpoledne
�Triatlon (plavní : rybník 
Kozák v Blatnici; kolo: Blatnice –
Františkov – Radostovice –
Bradáčov – Pojbuky – Dolní
Světlá; běh : tábor – Bydlín –
Osíkovec – Židovský hřbitov –
umrlčí cesta – tábor dívky 1 
kluci 2 kola)

Večer
�Táborák (dobrovolný)
�Hvězdné rozpravy –
Vlasy Bereniky (a nebe 
opět pod mrakem)
�Večerka



Pro Bohyni
Jen ráno vstanu, už mám hlad

na snídani se velmi těším.
Stačí přežít rozcvičku, a pak

do jídelny rychle běžím.

Jídlo je vždy výborné
jak ráno, tak po celý den.

Na snídani, k večeři, 
v poledne

prožíváme požitkářský sen.

A ten, kdo za to všechno 
může

Usmívá se z kuchyně.
Je to žena – píseň – růže…

Naše spása – BOHYNĚ!



Foto…

Rejža v akci Výběr kostýmů



Před snídaní zpívánky Brigita v akci…



Královský astronom Betergel Jak se píše v příbězích…



Vítězka triatlonu  Mahoš
těsně po doběhu

Dobíhající vítěz Houbař

a druhá z děvčat Cottage



V cíli triatlonu

V kategorii rakváčů závod úspěšně
absolvoval i Kouzelný Cyklobossák



Prskavka zapisuje průběžné i 
výsledné časy

Značení závodníků



1. místo – Mahoš

2. místo – Cottage 
3. místo - Kýťa

1. místo – Houbař; 

2. místo – Dr. Láska
3. místo – Cigi-Caga

Triatlon – vyhlášení vítězů



Loučíme se s Pavlou…
… ahoj za rok



Hvězdná brána
Sobota 5. 7.
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Program - Den šestý

Dopoledne
�Rozcvička –Přechod řeky
�Divadlo – zkouška 
�Kód života (Opustit rodinu a vzít 
práci v zahraničí? Povolit to 
partnerovi? Nechat si postižené dítě? 
Přiznat a odpustit nevěru či ne?)
�Generálka

Odpoledne
�Odjezd do Hartvíkova
�17.00 – 18.00 Premiéra pohádky 
Co takhle svatba princi
�Pobyt na pouti v Hartvíkově
�Návrat do tábora

Večer
�Táborák (dobrovolný)
�Hvězdné rozpravy – Labuť
�Večerka



Foto…

Matěj s princem na generálce

Jejich Veličenstva s rádcem



Jídelník Topinkář dokumentuje



Betergel u královského slyšení Princezny v zahradě



Za tuhle práci pracnou…

Krev ať teče teče teče…



Královský dvůr v Hartvíkově

Betergel s Matějem



Princ a adeptky na nevěsty Aúúúú Babetka se píííchla…



Když se načančám… Babetčin taneční sbor



Bořivoj před králem

Královská zábava



Hvězdná brána
Neděle 6. 7.
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Millitary Galaxie
Mike Martin okusil akci a pochopil, že 
je pro ni stvořený. Sloužil v Severním 
Irsku, kde bojoval proti IRA, jenže 
podmínky byly špatné, bez ohledu na 
neustálé nebezpečí. Hledal něco jiného 
a na začátku roku 1986 se zůčastnil
výběru nových příslučníků SAS. SAS 
prohlašuje, že si vybírá velice schopné
muže a dále na nich pracuje. Martin 
prošel standardním šestitýdenním 
„úvodním“ výběrovým kurzem. Byl to 
jednoduchý kurz, s jediným prostým 
pravidlem. Prvního dne jim seržant 
instruktor s úsměvem řekl: „V tomto 
kurzu se vás nesnažíme vycvčit. 
Snažíme se vás zabít.“

(Afghánec (úryvek)- Frederick Forsyth

�Jedno moudré přísloví říká
„Nemůže dobře vládnout, kdo se 
před tím nenaučil poslouchat“…
�Ochutnávka  drsného armádního 
režimu bude zřejmě pro mladé, 
kteří vyrostli v demokracii 
poměrně „mezním zážitkem“
�Zkusit to… za to rozhodně stojí!
�Buďme rádi, že jen „při hře“.
�Výkony všech byly obdivuhodné.
�Gratulujeme!



Program - Den sedmý

Ráno
�4.00 budíček – sbalte se na 3 dny…
�Nástup – Běžte spát!
�5.30 – Budíček, sbalte se na 3 dny a 
odcházíte (odchod na volejbalové hřiště, 
zapečetění stanů, postavení polního 
tábora)
�7.00 – Denní rozkaz č. 1 – rozdělení do 
družstev, rozdání čísel,  rozcvička v 
družstvech pod vedením VD
�9.00 - Denní rozkaz č. 2
výcvik družstev (pořadová příprava a 
střelecká příprava, tělesná příprava, 
PŠM v PVS politické školení mužstva v 
politicko-výchovné světnici)
�Střelecké prověrky – (kdo nenastřílí, 
neobědvá) 
�Oběd, polední klid

Odpoledne
�15.00 - Denní rozkaz č. 3
Vyřazovací zkouška týmové
spolupráce (běh s kládou)
�18.00 - Denní rozkaz č. 4
Vyřazení všech frekventantů kurzu 
jako schopných služby ve speciálních 
jednotkách
�18.30 – Zkouška odolnosti 
jednotlivců
Vytrvalost a odolnost vůči vnějším 
podnětům (stání na kládě do té doby 
než zbude 10 nejlepších)
Čas deseti nejlepších byl 3 hodiny
�Vyznamenání nejlepších
�Večerka



Nová družstva
družstvo α  α  α  α  
VD podporučík Boubelík

α3 Hnilička Jan Dr. Láska 

α4 Slaba Vojtěch Houbař

α5 Kropíková Karolína Růženka 

α6 Rytířová Vendula Krteček 

α7 Slunečková Eliška Kecka 

α8 Suchá Kateřina Altekvída

α9 Svobodová Iveta Mahoš



Nová družstva
družstvo ββββ
VD – podporučík Říha

β11 Kott Jakub King Leo 

β12 Ziegler Zdeněk Cigi-Caga

β13 Drozenová Michaela Mishuque

β14 Holubová Kristýna Altekvída

β15 Chalupská Martina Cottage

β16 Chytráčková Alžběta Sluníčko 

β17 Kalinová Jana Snoopy



Nová družstva
družstvo γγγγ
VD podporučík Holub

γ22 Bicek David Skautík 

γ23 Doucha Jiří José

γ24 Hrdlička Lukáš Ital 

γ25 Jadrná Tereza Kamila 

γ26 Kašíková Petra Lachtan 

γ27 Keprtová Kristýna Kýťa

γ28 Rozsypalová Tereza Žabka 



Foto…

První budíček…

První budíček…

Rozcvička…



Denní rozkaz č. 1 – poručík Trčková čte motivaci pro rotu



Důstojnický štáb
Poručíci Veselá, Široká, 
Srpová a Srp - flaksy



Denní rozkaz č. 2
poručík Vaněk, kapitán 

Veselý



poručík Slabý připravuje 
střelbu Polní tábor



PŠM – politické školení
mužstva



Tělesná příprava Pořadová příprava



Nástup roty

ppor. Říha 
trestá hříšníka



Střelba na oběd☺☺☺☺
…se skřípěním zubů, ale 

obědvali všichni



Nástup na oběd Oběd družstva αααα



Souboj s kládou



… a ještě…



… a ještě…



Celodenní dílo αααα4 Souboj o pozice…



… kdo dřív…

Nekonečné 3 hodiny začínají



… provokatéři…



První z odpadlíků se k provokacím připojují





Výtěžek dnešního dne… Hodnocení…





Hvězdná brána
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Galaxie společenstev vyššího řádu…

Mravenci nosí jehličí
unese ho jen kdo cvičí

v kolektivu je velká síla.
Až mraveniště dostaví

pěkně to spolu oslaví
královna ráno bude bílá.
Peshata – Mravenčení refrén

�V Galaxii společenstev vyššího 
řádu jsme součástí vyššího celku.

�Jsme přivázáni spolu se zbylými 
členy družstva  na 20 metrové
šňůře a společným jmenovatelem 
všech činností je to, že zájmy 
jednotlivce se musí podřizovat 
zájmům celku, i to, že jedinec do 
uspokojení svých tužeb a potřeb 
musí zainteresovat dalších několik 
lidí.

�Možná je  20 metrová šňůra i 
jakýmsi symbolem vazby, kterou 
člověk v životě naváže k jinému 
člověku a kterou není lehké
přerušit.



Program - Den osmý

Dopoledne
�Odsunutý budíček na 
8.30
�Motivace galaxie 
společenstev – svázání
týmů
�Snídaně kryplů (jednotliví
členové mají různá omezení)

�Velká pardubická
�Body - painting

Odpoledne
�Městský přesnoční
orienťák (4 cíle – Pacov, Chýnov, 
Lukavec, Mladá Vožice )

Večer
�Setkání s dvojicí
vedoucích – reflexe, 
rozvázání (dobrovolný)
�Návrat ráno do 8.30



Foto…

Mravenci… … táhnou



Hygiena v kolektivu Detail upoutání



Vojta řeže památeční klády Snídaně kryplů



Kooperace u snídaně



Velká pardubická



V ZOO

Ráno na dvorku



Krávy, krávy… O veliké řepě



Zvířátka u oběda
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Galaxie náklonnosti… Co je veliké?

Veliké je nebe nad stepí, kde 
obzor člověka neobklopuje, 

nýbrž se sklání a člověk stojí s 
hlavou ve hvězdách. Veliký je 
život, když sám sebe přerůstá

a ze sebe štědře rozdává. 
Malicherně malým se stává

tehdy, když jen sám pro sebe 
hromadí a vykřikuje „já, já, 

já!“ Veliký je ten, kdoneusiluje
o velikost, nýbrž o dobro. Až
malicherně malý je ten, kdo 

chce být velký, větší, největší.
Erazim Kohák – Hesla (úryvek)

�Vítejte v poslední z galaxií.Jmenuje se 
Galaxie náklonnosti a vaším úkolem bude 
konat anonymní dobro. 
Úkol: 
�Každý člověk si vylosuje jméno 
člověka, který bude předmětem jeho 
zájmu a příjemcem anonymního dobra -
Stává se tak pachatelem dobra pro 
konkrétní osobu.
�Úkolem je zpříjemňovat různými 
maličkostmi (nebo třeba i velikostmi) 
vylosovanému člověku život, tak aby 
zpříjemnění znamenal, ale aby 
neodhalil původce tohoto zpříjemnění.
�Dále se snažíme odhalit svého 
pachatele dobra… ale i jiné dvojice 
(neboli kdo má koho jako pachatele a 
příjemce dobra). 



Program - Den devátý

Dopoledne
�Odsunutý budíček na 8.30
�Rozcvička – Vybíjená v 
kruhu
�Motivace galaxie náklonnosti
�Softbal
�Volejbal

Odpoledne
�Volejbal(dohrávka )

�Zápas boccia, gorodky, 
volejbal (táborníci x vedoucí)

Večer
�Závěrečný táborák 
�Promítání



Foto…

Volejbalový turnaj



Rozhodčí Diváci



Hygiena u přehrady

… a v teplé sprše…



Masérka… 3 zápasy vedení x táborníci



První vítězství vedoucích 2:0 na sety



Gorodky  - druhé vítězství vedoucích cca o 1 figuru



Boccia
(výsledek 15:7 pro táborníky)



Kocourkáč…



… ahoj v roce 2009…


