
Kocourkáč 2011 
Tábor rodičů a dětí 

Doba ledová 
8. - 15. 7. 2011 



Pátek 8. 7. 2011 

I když příjezd byl až v odpoledních hodinách, stihli jsme toho první den tábora hodně. 





Sobota 9. 7. 2011 

Začala doba ledová. Kdo měl na 
sobě nejvíce oblečení na 
rozcvičku, ten nezmrznul a 
vyhrál. 

Na povel „šavlozubý tygr" se 
musela celá tlupa ihned seběhnout 
dohromady a ochránit nejmladší 
členy. Osadou totiž procházelo 
zpravidla hned několik hladových 
tygrů a požírali mladé kusy. 



Neděle 10. 7. 2011 

V noci pršelo a byla buřina jak blázen. Spousta dětí si stěžovala, že se nevyspaly. 
Po pošťáku šlo na rozcvičku daleko méně dospělých a tím i dětí. 
Dopoledne jsme vyráběli kosti, které jsme pak odevzdali kouzelnému stromu. 
Odpoledne lanové aktivity. Jedna z účastnic 
i přes hrůzostrašný pád z jedné z překážek pokračovala dál v soutěži, čímž si vysloužila speciální 
cenu za statečnost. 



Pondělí 11. 7. 2011 

Dospělí - bojovka s ocáskama. 

Na takovou bojovku je třeba 
řádně se připravit. 

V rámci boje pak někteří málem 
spadli do septiku ©. 

Každý v době ledové 
potřebuje zbraň. Tak 
jsme je vyráběli. 

Míša Řehořová to 
vzala opravdu vážně 
a výsledkem byla 
tržná rána velikosti 
mamutí tlapy - 1 
štich uvnitř a 2 
venku. 

V U 



Obří mamutí pexeso - opět tvrdé 
souboje hlavně dospěláků o ulovení 
mamuta či jiné zvěře občas i 
nečestným způsobem! Ale jinak 
super hra pro celou tlupu. 



Úterý 12. 7. 2011 

Dopoledne hráli dospělí frisbee. Manželé Mrzenovi šli do sebe tak tvrdě, až se navzájem skolili. 
Občas byl tvrdý pračlověčí souboj a hádka o každou lajnu. 

Výstava zbraní. Všechny kusy byly funkční a technicky vydařené.Výroba náhrdelníků. 





Domorodcům jsme přinesli dary. Ti nás za to 
provedli svou jeskyní. Moc se nám tam líbilo. 
Všichni, i ti nejmenší pračlovíčci, to zvládli bez 
breku. 

Odpoledne jsme šli navštívit 
sousední kmen do Chýnovské 
jeskyně. Přesun byl v době ledové 
zvolen indiánský, částečně pěšky, 
částečně auty. Na cestu dostaly 
všechny děti kouzelnou lahvičku na 
pití. 

Večer nás čekal opečený palec 
z mamuta. Byl moc dobrý. 

Noční stezka pro dospělé byla fajn. 
Bez baterek jsme museli dojít 
k šamanovi na žiďák, zanechat tam 
značku a přeš mlýn se zase vrátit 
zpět. Hra proběhla beze ztrát na 
životech. 



Středa 13. 7. 2011 

Dopoledne hráli dospělí hořící míč. Osobně jsem se nezúčastnila, ale doneslo se mi toto: 
Všichni zapálení pro hru, hádky již tréninku. Hra byla rychlá a měla spád. Vzhledem k věku 
spousta lidí dočista vyřízených. Několik natržených svalů a vyvrknutých kotníků. Jen škoda, že 
není žádný obrazový záznam ©. 



Večer byl táborák s mamutem. Leč během chvilky se strhla taková buřina, že jsme se museli 
přesunout do jídelny. Zahráli jsme si tichou poštu, dostihy a spoustu dalších her. Holky 
Sedlákovy zatančili na stole. 



Čtvrtek 14. 7. 2011 

Dospělí si dopoledne vyzkoušeli znalosti okolního terénu v praxi. Z parádního orienťáku se 
všichni vraceli poštípaní od kopřiv a s mokrýma nohama (protože ráno pršelo), ale spokojení, že 
jsou zdárně v cíli. 

Konečně pořádná zábava. Od kontejneru se vozí dřevo do kuchyně a z kuchyně, kdo má platnou 
jízdenku, se může svést speciálním kocourkobusem zpět ke kontejneru. Super jízda. Pasažéři 
skandovali: „Ještě, ještě!!!". 



Jel se další ročník Stoupova 
memoriálu - závod plavidel všeho 
druhu od kuchyně k přehradě. 

Odpoledne byla závěrečná pouť. Každý 
si tu mohl koupit, co se mu líbilo a na co 
měl ještě peníze. Mates Soukupů 
zakoupil několik pytlíků brambůrek, do 
kterých se hned pustil. Dlouho je ale 
neudržel ©. 

Večer 



Večer samozřejmě táborák a z doby ledové jsme se přesunuli zase zpátky do reality. Ještě že ti 
šamani existují, už mě ty kožešiny docela kousaly ©. 

Prima tábor, slunečné počasí, pohodová parta a super program. 

Děkujeme! 

Za všechny táborníky Pavla Sedláková 



Starali se O nás: 








