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… táborový plátek, který přináší vše, co (ne)potřebujete vědět… 

 Tak, jak již bylo avizováno, 
přinášíme vám podrobnou zprávu, 
jak jsme prožili nedělní den.   
 Od brzkých ranních ho-

din jsme sledovali meteoro-
logickou situaci, hodnotili 
postup front, zkoumali mra-
ky, tlaky a teplotu a přemýš-
leli jsme, zda vyrazit do 
aquaparku či zůstat v 

tábořišti. V 9 hodin bylo 
rozhodnuto a zorganizovali 
jsme mobilizaci směr Blan-
sko. Hlavní piloti překročili 
všechny možné předpisy, 
aby nás dostali do vody a 
my se konečně umyli :).  
 Na bazéně bylo 
skvěle, užili jsme si vody i 
sluníčko. Místní pobřežní 
hlídka byla nucena povolat 
své zálohy a s vysílačkami 
za pasem nad námi drželi 
po celou dobu dohled. 
Když se na bazéně ozvalo 
naše oblíbené „kakao“, naši 
kluci začali šílenou rychlostí 
všichni do jednoho dělat kliky. Ko-
lemjdoucí a kolemplavající nechá-
pali. My ano. Chtějí mít namakané 
svaly jako Gabriel. Některé atrakce  
museli pro velký zájem vypnout,  
abychom jim je neodvařili.   
 Bohatě zásobený tamní 
bufet nám nabízel širokou škálu 
chutí a vůní. Někteří ochutnali do-
sud nepoznané. Naši meteorologo-
vé neustále sledovali mete-
orologické mapy a snažili 
se odhadnout, kdy je čas  
na evakuaci směr tábořiště. 
Ten nastal ve 14:12, kdy 
Daniel zavelel: „Na ústup!“. Díky 
Boží milosti a ochraně jsme opustili 

bazén včas a téměř za sucha se vrá-
tili zpět na tábořiště. Zde už pršelo 
a z dálky voněly KuŘízky. Po vy-
datné obědovečeři jsme zalezli 
před deštěm do hangáru  a tam 
strávili hezký večer.  Ve 21:35  
bylo v tábořišti klid a všichni funěli 
ve spacáku.  

Jak žech to přežyvou jo 
 Bo se juž v sobote gdoši překec-
nyu před džeckami, že se možne v nědže-
le pofičy na kumpalisko, džecka jak urva-
ne gunili, lotali tam a zpatki a zjiščovali 
co a jak. A tuž po vielkim rokovaniu  
bylo jasne, že še džecka dostanum za 
granice tabořišča do vjelkigo švjata. To 
šče mjeli vidžeč, ani přemuvjač jich ně-
byuo třa, aby coši robili— v něobadanej 
šypkošči supermana se navlykli plavečki, 
zbalili rynčniček a juž stoli v raji při-
pravjuni na export. Tym razym se na-
skuodali do autek a fičeli jako o žyvot.  
 Na bazynie zpusobili plafčikum 
němaue zakuopotani, bo jak  naše džecka 
ftarguy na tobogany a řadili tam jak po-

minynči, tak se počet plafčikuf ztrojnaso-
biu a byuo vidač, jak něvjedzum, co 
rychli, tak ze strachym v uočach po-
zavjyrali atrakcje, kiere mugli … ješče že 
něvupuščili bazyn. 
 Po takim dživočyniu džeckum 
vyguoduo, tak tam vytunelovali bufet a 
narvali břuchi langošami, smažunymi 
žymjokami, kofolum, zmrzlinum… no 

račyj něvjedžeč. Narodni 
se zapumniuou struj 
kumpjelovy v taboře tak 
nimug do vody :(. Aby tam 
byu aspuň jakoši užyteč-
ny, tak  pod strumkym na 
dečce z lemoňadum v ryn-
ce, kieubaskum na chlebiku 
a zmrzlinum v břušku 
sledovou meteorologicki 
mapy a guošiu, jako idum 
mroki. V jedyn čas začnyu 
svojim libeznym guoskym 
vouač, že se třa zbjyrač, že 
idum grumy, bleski, guniu 
po kumpalisku a vyčiun-
gou džecka z vody. To byu 
zaš poprask. Džecka povy-

lotovauy z vody a vjo naskokauy do aut 
(zdauo se, že aut je o kupa mjyni, niž by 
byuo třa, ale povlazovali se všycy kaj 
jyny mugli). Vyndauy se modre majački 
na auta a vjo zpatki na zakladne. Tam 
juž doražiua vichura, grumy bleski. 
Ešuski, gorki, stany, trampoška, všycko 
fčetně kucharek lotauo ve vjatru z jednej 
struny tabora na drugi, džecka še džer-
žauy strumuf, aby jich to tež nevžiyuo. 
Déšť padal a voda stoupala… Tak my 
vyčungli fajne nafukovaci loďki i trans-
portovali se přes tabořišče. 
 Peter urputně bruniu garniec z řizkami 
a uspěšně, vječeře ubruniu. 
Buřa přešua, řizki se spucovauy a vjo do 
hangaru na vspaniauy program.  

Události—komentáře 

Takový cirkus na bazéně 
jsem už dlouho nezažila. 

 
Velitel pobřežní hlídky 
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Vstává-

Rukodělný workshop 

Vstávání na rozcvičku 

OPP— příprava dřeva do sprchy 

Hudební workshop 

Odpolední klid 

Frajeřiny 


