Neděle 1. 7. 2012
Chvíli jsme si mysleli, že jsme se ocitli v nebi – všude samý anděl.

Pak ale, kde se vzali, tu se vzali, objevili se čerti.

A že ty naše duše si pro jistotu vezmou na týden do pekla a pak se uvidí. Podle toho, jak se budeme
chovat, nás buď pustí zpátky nebo si nás nechají v pekle už na vždy.

Samotnému Luciferovi jsme se museli upsat vlastní krví!!!

Ještě v den příjezdu jsme stihli drobné soutěže po táboře, za které jsme získávali základní čertovské
vybavení – ocas, rohy, kopyto ne, tričko, čertovský řetěz z céček, čmouhy na tváře…

Jedním z úkolů bylo namalovat
vedoucího.

Kdo postaví nejvyšší věž?

Taky jsme si vyluštili jméno
našeho družstva.
Po Kocourkáči se celý týden
pohybovali

FILIŠŤÍNI
BARBULÍNI
TREPIFAIXLOVÉ
URIÁŠI
MULISÁCI

Kartička s čertem nebo Káčou.
Tak to byly naše duše.

Večer jsme si opekli buřty a pak začalo pršet a byla buřina. Program jsme ale stihli celý. Holt maj to
tam ti andělé nahoře dobře domluvený!

Pondělí 2. 7. 2012
Téma dne:

Bojovat proti lenosti
Rozcvičky sice nejsou povinné, ale kdo na ně jde, neprohloupí. Na té první byla fakt hrozná, ale
opravdu hrozná zima. Kdo toho měl na sobě nejvíc, vyhrál a získal body pro družstvo. To byla bohužel
první a poslední rozcvička, které jsem se zúčastnila. Další dny byla touha zůstat o čtvrt hodiny déle ve
spacáku nepřekonatelná ☺.
Dopoledne si každé družstvo nasavovalo trička. Všechny se moc povedly. Taky už se začalo
s přípravou kulis na divadlo.

Odpoledne to bylo tvrdé. Lucifer vyhlásil DVĚ HODINY V POHYBU – pořád se muselo pracovat,
chodila inspekce, která to kontrolovala a trestala ulejváky. Ale stálo to za to, potřebné dodělávky na
táboře byly hotové.

A protože nejenom prací živ je
člověk, taky jsem si zasoutěžili.
Zavzpomínali jsem na minulý rok a
dávali k sobě vždy stejná pexesa
s loňskými fotkami. Vyhráli
Barbulíni.

A taky nás čekal ponny expres až ke skalám. S ním přišly i
první natažené svaly – Radka.
A protože Jana Mikulová měla narozeniny, vyluštili jsme,
že:

Bude oslava.
Připravte si dárek.
Čert nemá vodu rád.

A i když čert nemá
vodu rád, stejně se
koupal ☺.

Holky Mikulovic si zatím
v klidu čtou pekelnou
listinu.

Večer si rodiče ještě
trochu zaběhali po lese a
pak už se šlo spát.

Úterý 3. 7. 2012
Téma dne:

Umět používat rozum.
Nebát se.
Počasí jak na apríla.
Chvílemi prší a je šílená
bouřka, chvílemi svítí
sluníčko.
Dospělí měli v plánu hrát
hořící míč, ale kdykoliv se
vyslovil název hry,
okamžitě začalo pršet. A
tak byl vydán přísný zákaz
říkat „hořící míč“ a místo
toho jsem hráli „takovou
hru“ v lese. Stejně jsem
promokli jak psi.

Odpoledne se na chvíli vyčasilo,
dokonce i sluníčko vykouklo, tak
jsme vyrazili po družstvech na
vycházku do okolí spojenou
s plněním různých intelektuálních
úkolů, všechny jsme splnili,
protože umíme používat rozum.
Bylo to moc fajn.

Večer táborák. Přiletěl anděl, že jeho kamarádi jsou
v lese a potřebují pomoci. A tak děti dostaly na cestu
kouzelné pírko, které je ochránilo před zlem a šly
osvobodit andílky ze zakletí. Nikdo se nebál.
A když, tak jenom trošku.

Všichni andílci byli
nakonec vysvobozeni a
protože se jim podařilo
zkrotit pekelné ohně,
předvedli nám to v úžasné
ohnivé show.

A že to andílkům slušelo!

Středa 4. 7. 2012
Téma dne:

Odolat pokušení
Zatímco děti tvořily v dílně a pak plnily úkoly v lese v okolí tábora, pro dospěláky byl připraven
orienťák. Tentokrát bez mapy, aby to nebylo tak jednoduché. Vesměs nikdo nezabloudil a do 3 hodin
byli všichni zpět. Závod byl vydařený, terén malebný a poškrábané nohy účastníků svědčily o velkém
nasazení všech zúčastněných.

Děti dopoledne tvořily

Odpoledne pak bylo pro jednotlivé
družiny připraveno krabičkové
putování po předem vyznačené trati.
V krabičkách byly úkoly a museli jsme
odolávat pokušení, např. zda si
vybrat bonbóny, zmrzlinu, čokoládu
nebo zdravou zelenina

a ovoce, na stromě visely špekáčky
a jiné dobrůtky, sliny se nám jen
sbíhlaly. I na rodiče čekalo cestou
pokušení s podobě několika
lahváčů. Tady byla nakonec touha
silnější a po pivu zbyly jen prázdné
obaly. Však byli také provinilci
řádně potrestáni!

Také probíhal nácvik divadla

Děti se
zaujetím
sledovaly
divadelní
zkoušky.

Čtvrtek 5. 7. 2012
Téma dne:

Pomáhat druhým
Celý den jsem měli za úkol si pomáhat. A to nejen rodiče svým dětem a děti svým rodičům, ale prostě
všichni navzájem. Bylo to hrozně fajn.
Zatímco dopoledne rodiče nacvičovali divadlo a dodělávali kulisy, děti vyrobily v jídelně z roliček
papíru krásná zvířátka. Na dopolední procházce pak rozlišovaly situace a říkaly, co je dobře a co by se
dělat nemělo.
O poledním klidu kouzlila Kamila obří bubliny.
Výborná zábava!

Odpoledne
bojovka děti odešly do
lesa, kde si
udělaly
domečky a
jejich úkolem
pak bylo
uchránit co
nejvíce duší
svého družstva
před čerty
(převlečení
rodiče a
vedoucí).

Pro ukradené duše
v podobě kartiček rozházených
po cestě pak musely děti dojít
do pekla a zachránit je.
Některé děti, pokud hodně
zlobily, dokonce skončily u
čertů v pytli!

Všechny duše byly nakonec zachráněny a teď už nezbývalo nic jiného, než je převézt zpět k andělům.
Úkol to nebyl věru jednoduchý. S duší se musel zachránce vydat na ostrov s palmou, přeručkovat po
laně přes celý rybník až k andílkům, tady duši předat a vrátit se zpět. Několik palem a ostrovů tuto akci
nepřečkalo ve zdraví. Děti, dospělí i duše naštěstí újmu neutrpěli.

Večer táborák. V noci pak stezka odvahy pro dospěláky. A protože jsem měla narozeniny, musela jsem
první. Fakt jsem se bála. Sama v lese, tma tmoucí a tu v dáli světýlko. Přijdu k němu a vidím listinu.
Ne jsem přečetla první řádek, objevila se bez varování přede mnou hnusná ruka s brkem a ozvalo se
„PODEPIŠ“. No zaječela jsem na celý les, co vám budu vyprávět. Druhá část hry už pro mne byla
příjemnější, přijímala jsem gratulace a připíjela na zdraví.

Noční koupel ve
studeném potoce
mne stejně
nakonec
neminula ☺.

Pátek 6. 7. 2012
Téma dne:

Přinášet druhým radost
Děti napřed vymalovávaly a pak strávily
zbytek dopoledne v zábavném
adrenalinovém lanovém parku, který
perfektně vytvořili konstruktéři Michal a
Radek Vesecký.
Dospěláci si daly generálku divadla a bylo rozehrány turnaje v cube, petangu a ringu.

Každý den po poledním
klidu si namáháme
mozkové závity a luštíme
různé hlavolamy a
skládanky.

divadlo v Hartvíkově

Odpoledne
.
Hráli jsem hru AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU a myslím, že se to moc povedlo.

Vůbec jsme si to v tom Hartvíkově užili. Na
řetízkáči řádily nejen děti, ale i dospělí.
Dodnes se dívím, že se to s námi tehdy
nezřítilo. Naštěstí. Pan kolotočář jen kroutil
hlavou, že tohle jeho chudák kolotoč ještě
nezažil. A že už pamatoval hodně.
Taky střelnici jsme okupovali prakticky
nepřetržitě a udělali kšef, jaký tam už
dlouho neměli.
Atina s Michalem se koupali v požární
nádrži, prostě byla sranda.

Počasí vydrželo a buřina
začala, až když už jsme byli
zpět v táboře. A protože
nešlo zapálit táborák, užívali
jsme si zpěvy a tance
v jídelně.

Sobota 7. 7. 2012
Téma dne:

Konat dobro
Dopoledne dospělí dohrávali turnaje
z předchozího dne a děti šly na hřbitov
pro vstupenku k Luciferovi. Pak jsem šli
všichni společně ke skalám, kde Lucifer
přehodnotil naše týdenní snažení dělat
dobré skutky a nezlobit. Nakonec
rozhodl, zda si nás nechá v pekle nebo
vrátí naše duše. Prošli jsem tou těžkou
zkouškou všichni, i když někdy se
Lucifer rozmýšlel hodně dlouho!

Andílkové nám pak předali
z andělského butiku část
nebeského hávu, který jsme si
mohli odvést domů!

Všechny duše byly nakonec
zachráněny a čertům v pekle
nezbyla ani jedna!

Konal se Stoupův memoriál. Závod plavidel všeho druhu.

Ve velké konkurenci vyhrál nakonec
Míša Šmíd s Prskoletem.

Odpoledne vypukla na táborovém náměstí čertovská
veselice. Létalo se na padáku. To je úžasný zážitek, stála
se tu velká fronta. Chodilo se na chůdách.

A nejvíc ze všeho se děti těšily na Andělský trh, kde si
mohly koupit, co se jim zrovna líbilo.

Večer závěrečný táborák.

Po celou dobu tábora nám byla v patách PEKELNÁ KONTROLA. Při vyhlášení signálu celé
družstvo muselo být okamžitě pohromadě, chránit děti před čerty a každý musel mít ocas! Potom čerti
neměli šanci a zklamaně zmizeli zpět v pekle. A že čerti tu byli opravdu drsní!!!

Mladí čerti

Taky si nás denně zkoušeli, jak jsem na
tom se znalostí čertovských pohádek. A
protože ČERT NIKDY NESPÍ, jakmile
jsme zaslechli nějakou hlášku a trefili
jsme, z jaké pohádky to bylo, získali jsem
body pro družstvo.
Staří čerti v čele s Luciferem

Neděle 8. 7. 2012

Téma dne:

Odjezd
Ono se to řekne: „jenom sbalit“, ale co je s tím starostí. Půlka prádla je na šňůře, něco v koši „ztráty a
nálezy“ a co je ve stanu skáče kolikrát samo pod postel. Hlavně nezapomenout růžky, ocas, táborový
tričko a věci z andělského butiku!!!

MOC DĚKUJEME, LÍBILO SE NÁM!
TAK ZASE ZA ROK PAPAPA.
PAVLA

