Zápisky z IV. ročníku tábora – Čachnov 2017

DEN POSLEDNÍ
Je konec. Rodiče si vyzvedávají své ratolesti. Loučíme se s uklizenými chatkami, lesem,
suchým záchodem a s týdnem plným kapek. Alespoň na odjezd nám pálí sluníčko do zad a
snad s příslibem, že příští rok k nám bude počasí milosrdnější.
NEBYLO DŮLEŽITÉ MÍT KRÁSNĚ, ALE MÍT SE KRÁSNĚ…SNAD SE TO POVEDLO.
DEN ŠESTÝ
Poslední celý den tábora. Počasí už nás nemůže překvapit, tak jsme spokojení i s tím málem.
Dopoledne se opět trháme na dvě party. Jedna parta hraje šipkovanou a druhá vyráží do terénu
na kolech. Na kolech je cíl na Rybenských Perničkách, ale bouřka nás zastavuje před koncem
cesty. Při návratu jsme durch. K obědu je čočková a rajská. Po obědě se chystá podium a
posezení na odpolední divadlo. Okolo půl třetí nastupuje třetí oddíl jako první na scénu
s ukázkou o Praotci Čechovi. Poté proběhne bitva o Šárku a narodí se Moravský král
v pověsti o Ječmínkovi. Závěr patří nejstarším s pověstí o kouzelníku Žitu a skupině
vedoucích s pověstí o Krokových dcerách. Vše jede podle plánu. Navečer se přesouváme do
středu tábora, kde za zvuků bubnů vydáváme ze sebe zbylou energii. Pizzou se posilňujeme
na závěrečný obchod. Nakupujeme až do setmění. Na grilu se točí krůta a ve várnici na nás
čeká malinovka. Vše je u konce – děti padají znavení do postelí, aby již zítra vítali rodiče
s úsměvem na tváři.

DEN PÁTÝ
Ráno se budíme opět s kapkami deště, a proto spíme až do osmi. Hned po snídani vyjíždíme
rozděleni na dvě party k panu Bukáčkovi. Dřevěné slepičky, paní s máselnicí, bubeníci a
kuchaři již jedou zpět s námi na Čachnov. Odpoledne se otvírá kreativní dílnička. Některé děti
je sice nutné poté odmočit, ale jinak výrobky můžeme považovat za velmi zdařilé. Večeře se
odehrává u provizorního ohniště (z hlavního ohniště je bazén). Odpolední pauza deštivého
počasí nám končí těsně po půl osmé. Od té doby již zase prší, dochází nám pláštěnky. Děti
ladí poslední detaily na vystoupení. Dnes došly konečně pohledy, zásilka je tak veliká, že
baví i pana pošťáka. Proběhl historicky první letecký den na chatce 9, ostatní si uklízí,
dokonce myjí podlahu. Vedoucí konečně nacvičují také divadlo. Zítra nás čeká velký závěr.
Pošleme Vám fotky z premiéry. Zdraví Vaši malí velcí táborníci.
DEN ČTVRTÝ
Opět se probouzíme do studeného rána. Kraťasy a trička vyměňujme za kalhoty, teplé bundy
a čepice. Na rozcvičku dorazily i dvě opice. Dopoledne opět střílíme a běháme po značkách.
U některých není problém běhání, ale zápisy názvu značek do tajenky. Uzle už mrskáme o
poznání lépe než v pondělí. Rozbalujeme štětce a plátna na tvorbu divadelních kulis. Užíváme
si tak i poledního klidu. Po obědě vyrážíme do lesa na bojovku a končíme odpolední program
se sokolníkem. Po večeři se opět věnujeme nácviku divadla. Role jsou vytvořeny, obsazeny a
texty rozdány. Je před námi předposlední den zkoušek. Dopisy stále nedorazily, ale je asi
chyba na naší straně. V adrese kterou jsem Vám posílala je chyba v PSČ, místo PSČ Krouny
je potřeba zadat PSČ Pusté Rybné 569 82. Snad se povede nějaké dopisy doručit.
DEN TŘETÍ

Zápisky z IV. ročníku tábora – Čachnov 2017

Dnes věje silný vítr. Měníme program a z cyklovýletu pro poslední dva oddíly se stává pěší
výlet na Milovy. Mladší odjíždí do Poličky vlakem. Nejmenší byli proškoleni z pravidel
silničního provozu na dopravním hřišti. Obsluha dopravního hřiště nás vtahuje do hry a
bavíme se celé dopoledne. Po obědě navštěvujeme ještě výstavu večerníčka. Všichni se schází
v táboře k večeři, kde jsou připraveny vdolky a gulášovka. Večer se věnujeme divadelním
představením a promítáme si scénku o Dívčí válce.
DEN DRUHÝ
"Tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným" vše co říct k počasí! Dopoledne motáme
provazy (děti tomu říkají vázání uzlů) a pleteme si značky. Už víme, že buzola je velmi
složité zařízení! Není jisté, že týden bude stačit. Střelba je naše nejsilnější disciplína.
Odpoledne nás pohltil pračlověk Tonda. Některým se podařilo zažehnout jiskřičku a nám
vedoucím svitla naděje, že se blízká na lepší časy. Nestihli jsme vyzkoušet vrhače oštěpů (pro
vedoucí oddílů je to nejlepší zpráva dnešního dne). V táboře vykopáváme systém
odvodňovacích kanálků. Zhotovujeme zábrany proti vstupu dětí na některá místa ( pozn.
neplavci by se nemohli pohybovat jinak než s rukávky). Děti večer vytváří dopisy. Někde
chybí oslovení, někde kousek adresy (prázdný pohled není výjimkou) snad všem dorazí a
udělá tolik radosti, kolik udělalo dětem tvoření. Večer nás baví kouzelník Míša (tři kouzla a
tolik radosti). Přetrvává úklidová horečka. Svíčková a knedlíky opět nezklamaly. Zítra
pokračujeme. První dva oddíly vyráží do Poličky na dopravní hřiště a snad výstavu lega.
Poslední oddíly vyrazí na kola, pokud se stupnice na teploměru přehoupne správným
směrem. Zatím od nás vše. Vaši táborníci.
DEN PRVNÍ
Tak nám to vypuklo. Zase po roce nás přivítala táborová základna na Čachnově. Tentokráte se
nás sešlo více nejen vedoucích, ale i dětí. Každý získal své místečko v chatce, vybalil si
nejnutnější věci k pobytu a mohlo se začít. K obědu jsme dostali sekanou a brambory a takto
posilněni jsme mohli začít náročný odpolední program. První hra byl lov domácích zvířat.
Čtyři kapitáni a jejich pomocníci lovili někteří plnili úkoly a další chytali ostatní. Nejhorší
bylo pro kapitány počítání, ale dá se to chápat jelikož máme prázdniny! Po lovech jsem se
vydali vyčistit les od šišek. V lese jsme se zapomněli na celé dvě hodiny. Večer do dětí padaly
chleby ve vajíčku, tak rychle že jsme nestíhali divit. Vyčerpání a hlad byl půl hodiny po
večeři zažehnán a tak děti opět začaly řádit. Oblíbené sportovní aktivity opět zvítězili. Na
závěr večera jsme odvysílali pověst o Čechovi. Zítra nás čeká setkání s pračlověkem a první
poznatky ze Starých pověstí českých. Podívejte se jak jsme se měli první den.

