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Sobota 16. července
V 6:30 se společně setkáváme na vsetínském vlakovém nádraží. Všichni
účastníci jsou natěšeni na dobrodružství, které je před námi.
Nastupujeme do vlaku, rodiče se s námi loučí a vlak se po chvíli vydává
na cestu. Město Vsetín necháváme za sebou a před námi je pět hodin
jízdy. Ve vlaku panuje dobrá nálada, hrajeme různé hry, povídáme si a
těšíme se na společně strávený čas, který je před námi. S přibývajícími
kilometry ve vlaku se dostavuje únava. Lehce po poledni dosahujeme
téměř vytouženého cíle. Hurá, jsme v Rumcajsově Jičíně. Vystupujeme
celí utrmácení z vlaku a nadechujeme se příjemného vzduchu.
Setkáváme se s těmi, kteří jeli auty. První naše společná fotka nesmí
chybět. Za několik málo okamžiků přijíždí autobus, který nás doveze až
téměř k tábořišti. Zbytek cesty dojdeme pěšky.
Před námi se otevře nádherné skautské tábořiště. Jsme tady. Hurá! Hurá!
Hurá!
Odkládáme batohy a nasloucháme instrukcím, které nám dává Michal.
Každý si najde svého spolubydlícího, se kterým chce strávit týden pod
jednou střechou, pak si společně vyberou stan, kde budou bydlet.
Ubytujeme se, občerstvíme se a jdeme na obchůzku tábořiště. Kromě
louky, na které stojí stany, jídelna a kuchyň, se v lese nachází WC,
koupelna a sprcha. Jednoduše a důvtipně vymyšlené. Do večeře si
vyrábíme indiánské oblečky a čelenky, jsme rozděleni do jednotlivých
kmenů a vymýšlíme pokřiky. Po chutné a vydatné večeři vykonáme
večerní hygienu a pak se přesuneme k ohništi k našemu prvnímu
společnému večeru. U ohně zpíváme a pak nám Orlice vysvětlí, že se
nacházíme v indiánské rezervaci, kde platí určitá pravidla, které je
potřeba respektovat. Každý kmen je označen barvou – žlutou, červenou,
modrou nebo zelenou a vždy na každém nástupu musí mít alespoň jeden
člen kmene tuto barvu na sobě. Poté si každý účastník vymýšlí své
indiánské jméno, a abychom si je dobře zapamatovali, hrajeme hru.
Den se pomalu chýlí ke svému konci. Unaveni, ale spokojeni se ubíráme
všichni do svých vigvamů. Jsme vděčni, že nás Pán Bůh po celý den
chránil a žehnal nám.
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Neděle 17. července
Dnešní den byl zahájen budíčkem v 7:00 hodin. Probudili jsme se do
chladnějšího počasí, ale to vůbec nevadí. Po budíčku následovala
rozcvička na louce a poté snídaně, na kterou se každý těšil. Byly totiž
rohlíky s nutelou. V našich indiánských oblecích jsme přišli na nástup,
na kterém jsme vztyčili vlajku naší rezervace. Také jsme měli ztišení na
téma „Pravdomluvnost“. Lekci jsme měli o tom, jaké máme srdce. Bylo
nám vyprávěno o dívce jménem Enjí. Ovocnou müsli tyčinku jsme měli
na svačinku. Potom byl výcvik bojovníků, hráli jsme hru, ve které jsme
museli přinést vodu v hrníčku, ale nebylo to tak jednoduché, protože
člověka, který nesl hrníček, jsme museli nést my a nesměl se dotknout
země. Zelené skupince se ze začátku vedlo nejlíp, ale lavor s vodou si
chvilku před koncem omylem převrhli. Vyhráli žlutí, červení skončili na
druhém místě a zelení bohužel prohráli, ale to vůbec nevadí, protože her
bude ještě spousta a vyhrát může kdokoliv. Po namáhavé hře následoval
výborný oběd. Na oběd byla špenátová polévka a na druhé jídlo rýže
s omáčkou a hovězím masem. Po jídle si každý umyl svůj ešus a příbor.
Během odpoledního odpočinku holky z červené skupinky zahájily psaní
kroniky dnešního dne. Odpolední klid uběhl jako voda a následovalo
luštění šifer, například morseovka nebo znaková řeč. Na svačinu jsme se
osvěžili hroznovým vínem s vánočkou. V lese jsme byli také, protože
jsme potřebovali dřevo. Dřevo jsme donesli a nařezali. Když už byla
práce hotová, následovalo tvoření různých věciček. Vyráběly se
náramky, náhrdelníky a další věci. I my jsme si samozřejmě něco
vytvořili. K večeři jsme měli chleba a vajíčka. Večeře byla výborná.
Následuje večerní program, kde se bude tahle kronika číst. Už se těšíme
na další den. Přejeme hezký zbytek dne.
SKUPINKA HAKUMANATATA

Pondělí 18. července
Tento den jsme zahájili opět budíčkem v 7 hodin. V 7:10 zahájil Sedící
Vrána (Béďa Šulák) rozcvičku. Po rozcvičce jsme se seznámili s novým
veršíkem. Poté jsme šli na ranní Vo (jídlo). Byly cereálie s mlékem. Po
snídani si ještě někteří šli vyčistit zuby a v 8:30 byl nástup. Na nástupu
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jsme popřáli náčelníkovi Tlustému Medvědovi (Michal Císař) k 37.
narozeninám. A vedoucí udělili náčelníkovi hobla. Po nástupu jsme měli
rozchod a šli jsme na ztišení do skupinek. Včera bylo ztišení na téma
pravdomluvnost a dneska o „Odvážnosti“. V 9:30 nám začínaly příběhy
a legendy o odvážných. Začali jsme písničkami. Naučili jsme se novou
písničku „Bůh pro mě plán má“. Po písničkách jsme si zopakovali
veršík. Říkali jsme ho nahlas i potichu. Poté nám náčelnice Orlice
(Martina Čermáková) ukazovala své vysvědčení se samým jedničkami.
Povídala příběh o plánech do budoucna, že ne všechny plány vyjdou, ale
že Pán Bůh má s námi vždycky dobrý plán. A potom začala vyprávět
příběh o Jimovi a jeho dobrodružství. Jak se vypravil mezi Indiány
Auka. Po příběhu byla další výborné Vo, byla to svačinka – melounek.
Po svačině následovaly hry. Museli jsme doběhnout k týpí a najít tam
papírek ve stejné barvě týmu a se stejným symbolem, který nám před tím
ukázal Zajo (Lubko Čermák). Opět vyhráli žlutí Germáni (to jsme my
). Po hrách byl čas na bobříky. Na obídek byl holandský řízek,
bramborová kaše a salát. Po mňamózním obědě nastal odpočinek.
V odpoledním programu jsme si mohli zkusit petang, střelbu z luku
anebo kroket. Byla svačinka. Po svačině jsme měli kurz první pomoci.
Na vyzkoušení zde byla resuscitace. Mohli jsme se podívat i dovnitř
sanitky. Vyhládlo nám a na večeři byla bramborová placka se šopským
salátem. Proběhlo i první velké koupání. Po velkém koupání jsme šli
k ohni, kde jsme zpívali, modlili se a povídali si. Děkujeme všem, kdo
zorganizovali dnešní den.
TÝM GERMANS

Úterý 19. července
Dnes je úterý 19. července a tohle je zápis do táborové kroniky. Všem
Čeňkům přejeme vše nejlepší k svátku.
Ahoj,
já jsem David a provedu Tě dnem. Můj den začíná „popůlnoční“
hlídkou, nic závažného se nestalo, a tak jdu poklidně spát. Jsem tedy
nevyspaný probuzen po 7. hodině ranní Zajovou kytarou. Následoval
falešný nástup na rozcvičku, na kterém nám řekli, že se máme sbalit.
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Dnes byl totiž naplánován dvoudenní výlet. Cílem byly Prachovské
skály a hrad Trosky. Sbalili jsme si menší a větší zavazadlo. Menší na
cestu, větší do auta. Vzhledem k tomu, že čas se krátil, tak jsme si rychle
vyčistili zuby a dali snídani, což byla rýže s kakaem nebo chleba
s marmeládou. V 8:56 jsme všichni připravení vyrazili na cestu. Marodi
zatím zůstali v tábořišti. Chůze vysokým tempem nás rychle unavila,
naštěstí nás Eva potěšila svou hrou s kolíčky na prádlo. Všechno šlo
podle plánu, počasí bylo teplé (až moc). Před Prachovskými skalami nás
hlavní vedoucí Michal provedl. Jeho výkon byl lepší jako od průvodce,
zná to tam jako doma. Procházeli jsme vyhlídkami a ukázali jsme si
známé skály jakožto: Mnich, Orel, Drážďanská věž atd. Obědvali jsme
pod stromy u hotelu Pod Šikmou věží. Pochutnali jsme si na rajské
polévce a svíčkové na smetaně. Kdo měl hlad, koupil si v hotelu nanuka.
Po obědě se k nám přidali marodi na cestu v CHKO Český ráj. Hodně
členitý terén každého unavil. Tak bylo na čase se občerstvit u turistické
chaty a odpočinout si. Poté jsme sestupovali k přírodnímu koupališti
Pelíšek. Zprvu nás odradila barva a patrná špinavost vody, ale po
vědeckém přezkoumání každý dovnitř vlezl. Voda nás osvěžila a když
jsme se nasvačili bagety, byli jsme zase čilí. Třicetiminutovou chůzí
jsme se dostali do kempu u Pařezské Lhoty. Zde byl také náš dnešní cíl,
kde budeme spát. Nyní je 20:10, máme postavené stany, u ohně se už
opékají špekáčky a všichni společně užívají večer rušený místní
diskotékou.
Tohle byl den mýma očima… A musím uznat, že se nám po všech
stránkách vydařil.
Tento záznam byl zaznamenán 21. 7. ve 20:55 do táborové kroniky
z ČCE Hošťálková tvůrcem a účastníkem tábora Davidem Šulákem.

Středa 20. července
Vítám vás u dnešní kroniky. Tenhle den jsme začali budíčkem v 6 hodin.
Ráno jsme se museli rychle sbalit, protože jsme spěchali na vlak. Na
snídani jsme si dali rohlík s nutelou a na pití Actimel. Pak jsme si sbalili
batůžek na cestu a vyšli na vlakovou zastávku. Když jsme tam došli, tak
jsme měli ještě spoustu času, a proto nám náčelník Tluský Medvěd zadal
skupinkové otázky. Nedlouho poté přijel vlak, který mířil do Libuně.
V Libuni jsme přestoupili a po deseti zastávkách jsme byli
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v Sedmihorkách. Odtud jsme vyšli po žluté trase. Po cestě jsme viděli
spoustu krásných míst. Například krásnou lesní studánku a spoustu
vyhlídek. Pak jsme si odpočinuli u chutného oběda. Poté jsme se vydali
na nedaleký zámek, kde jsme si mohli koupit suvenýry. Zámek byl velmi
pěkný. Hned na to jsme už byli zpátky na nohách. Cesta na zříceninu
Trosky byla náročná a všichni až na pár odpadlíků došla do cíle. Trosky
jsme si mohli skrz na skrz prohlédnout. Dokonce jsme mohli vylézt na
nejvyšší věž Pannu a Babu. Pak nás čekala cesta zpátky. Jeli jsme
autobusem. Když jsme došli, dali jsme si snídani. Pak následovalo
posezení u ohně, kde se zpívaly písničky a vyhodnotil den. Byl to krásný
výlet a přejeme krásný zbytek dne.

Čtvrtek 21. července
Uprostřed léta a jeho záře
Přišly ku nám bílé tváře.
Bude s nimi těžká práce,
Než vychová je rezervace.
Utvořili jsme z nich kmeny,
Našli v lese své kameny,
Oděv mají hotový, složili pokřik bojový.
(Když ho křičíš moc nahlas, tak jako Mates, ztratíš hlas.)
První den zavládl zmatek,
Jen vigvamy místo chatek?
Je to pravda nebo snění?
Vždyť tu elektřina není!
Ať si kdo chce, co chce říká,
My tu ctíme náčelníka.
Tlustý Medvěd nás tu vedl,
Sedící Vrána mnohé svede.
A z vrcholku stolice přilétá Malá Orlice.
Naše vlajka vzduchem vlaje,
Kousek dál jsou skalní sluje.
A pod Troskami z údolí tu spolu kmeny zápolí.
Jít správnou stezkou je někdy tíha,
Pomáhá nám v tom Svatá kniha.
Kráčíme spolu stezkou ctností,
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Zvládáme to bez všech zlostí.
Učíme se pravdu říkat,
Bez boje z bitvy neutíkat.
Odvahu nám náš Bůh dodá,
Vždy pomocnou ruku podá.
Vytrvalosti jdem vstříc, když nemůžem, přidáme víc.
Bez přílišného moření my vážíme si stvoření.
Nehrajem tu na náhody, kdo se snaží, ten má body.
Ta správná atmoška není bez přátelského zápolení.
Ráno a i před setměním společně tu zpěvy znějí.
Chválíme v nich Stvořitele a nejlepšího přítele.
I tvoji stezku v rukou má, naději a pokoj dá.
Tak se neboj, jen Mu věř, svou cestu Mu klidně svěř.
Po odchodu z rezervace se pustíme do těžké práce.
Drž si víru, dej druhým lásku, i když dáváš mnohé v sázku.
Bůh si tě bude používat, do tvého srdce se vždy dívat.
On s tebou velké plány má a tvou stezku narovná.
Radost a víru ti přeje Zajo s Orlicí.

Pátek 22. července
Do dnešního dne nás probudil poněkud zvláštní zvuk. Byla to sekera,
která se ozývala z kuchyně, za což Karlovi pěkně děkujeme. Dnes byla i
poněkud zvláštní rozcvička, kterou jsme nečekali, hráli jsme molekuly.
Jelikož je poslední den tábora, vedoucí nám odpustili protáhnutí těla, což
bylo super, protože už se nikomu nechtělo hýbat.
Po rozcvičce následovala snídaně, na kterou jsme měli chleby
s marmeládou a sýrem a lahodným ovocným mlékem. Po doplnění
energie jsme se všichni sešli na nástupu, který byl dnes také nezvyklý.
Maty měl totiž narozeniny a tak mu náčelník Tlustý Medvěd a Sedící
Vrána (kdysi stojící) popřáli a předali dar, poté ho natáhli na hobla (ne na
skřipec) a všichni jsme mu zazpívali obměnu písně „Happy Birthday“ na
„Ať tě požehná Pán“.
Vyvěsili jsme vlajku a rozešli jsme se samozřejmě v dobrém ke ztišení.
Dnešní ctnost byla laskavost, říkali jsme si, že máme být k sobě laskaví a
odpouštět si, ať už se děje cokoliv. Po ztišení následovala, tak jako každý
jiný den, dopolední lekce, kde hlavní myšlenkou bylo odevzdat svůj
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život Pánu Ježíši. Lekci jsme ukončili společnou modlitbou a následoval
výcvik bojovníků, při kterém jsme po celém tábořišti hledali lístečky se
šifrou v barvě naší skupinky, které skrývaly 10 indiánských pokrmů.
Ještě před obědem jsme museli odpovědět na otázky z biblického a
výletního kvízu z posledních dvou dnů. Za zvuku megafonu jsme se
odebrali ke kuchyni, kde nám vydali výborný segedínský guláš. A teď
pozorně poslouchejte! Poté co Eva s Evčou vydaly polévku, začaly za
nedlouho vydávat již zmiňovaný segedín, no Eva vydávala knedlíky a
Evča po promíchání segedínu zjistila, že v něm není žádné maso. Nic
moc si z toho nedělaly a začaly nandávat. Po vydání všech obědů zjistily,
že je v kuchyni ještě jedna termoska. Podívaly se do ní, a co myslíte, že
tam našly? (otázka pro čtenáře a posluchače ) Ano, správně! Našly
ztracené maso, které však nikomu nechybělo. No, Evča měla alespoň
něco k salátu. Nyní se vrátíme zpět do režimu táborového dne.
Po obědě na nás dolehl stres z ubývajícího času, který nám ubýval pro
splnění nesplněných bobříků. Po obědovém odpočinku, který nebyl
odpočinkem, zejména pro vedoucí, u kterých se plnili bobříci. Opět se
tábořištěm ozval hlasitý hlas Medvěda. Byli jsme svoláni k tahání dřeva
na závěrečný fire, při kterém bude ukončen tábor. Po vysilujícím tahání
dřeva jsme se osvěžili sladkým, vodním melounem. Po svačince
následovala chvilka zábavy, kdy jsme se mohli projet lanovkou v údolí
naší rezervace. Mezitím, co se děti konečně na chvíli zabavily, byla
sepsána tato dnešní, velmi dlouhá kronika závěrečného dne.
Zahájili jsme večeři společnou písní, seběhli jsme se jako vosy na přesnídávku a rohlíky. Snědli jsme dokonce i zapomenuté maso z oběda. Po
zaslechnutí známého hlasu, který se nesl rezervací, jsme se přesunuli
k velkému, závěrečnému ohni, kde jsme slavnostně ukončili tábor plný
zážitků, přátelství, přítomnosti Boha a vzpomínek. Děkujeme za tento tábor a přejeme příjemnou, nikým a ničím nerušenou, krásnou dobrou noc.
S láskou a únavou za celý tým vedoucích napsaly Kikča s Evčou.
Děkujeme všem, kdo za přípravou tábora stáli, kdo se za tábor
modlili a také všem, kdo se ho účastnili. Prožili jsme krásný společný
čas naplněný mnohými hlubokými zážitky. Díky .
Fotografie z tábora najdete na
https://photos.app.goo.gl/xeBWrGkdKSUXCNYRA
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