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Rok nám uběhl jako pára nad hrncem v chemické laboratoři 

tety Sylvy a jejich pomocníků Marušky a Kuby, všichni jsme 

zestárli o jeden rok, a tak jsme znovu s načerpanými 

silami mohli vyrazit za novým dobrodružstvím. 

Své zázemí jsme třetím rokem našli na Hájovně Na Dědku.  

Vedoucí a technická četa dorazila na místo s jednodenním 

předstihem, aby pro táborníky všechno připravili – stany, 

jídelnu, kuchyň a další nezbytnosti, aby všichni účastníci 

tábora mohli v neděli po poledni dorazit. 

Sešla se nás opět velká hromada. 

Na hlavním nástupu nás ve výcvikovém táboře přivítala sama 

Alžběta II., královna Anglie. Seznámila nás s programem na 

celý týden a nechala nám představit i všechny vedoucí, 

kteří měli jako každý rok velice originální převleky. 

Večer byly pro všechny přichystány vuřty a velký táborák, 

u kterého se hrálo a zpívalo. 

Od pondělí čekal na všechny perný výcvik. Každé ráno se 

v 7.15 nesl celým táborem krásný pozdrav agenta 004 – Óji: 

„Dobré ráno, tábore, máme tu další krásný den, který 

přivítáme rozcvičkou“. Tato rozcvička nebyla žádný med. 

Dále každý z oddílů prošel výcvikem Krav magy, kterého se 

ujal opět náš agent 004. Náročný výcvik byl zpestřován 

různými doprovodnými činnostmi. Hned po pondělním obědě za 

námi přijel pan Řehka s ukázkou sokolnictví. Některé děti 

si tak mohly zkusit pohladit sovičku Vašíka, jiným na ruce 

přistál velký výr Kuba. Pan sokolník nám pověděl spousty 



 

zajímavostí o jeho opeřených kamarádech. Ještě ten samý 

den za námi přijel i pan fotograf, abychom měli zase 

krásné vzpomínky. A protože agenti nepracují jen ve dne, 

ale i v noci, čekal pro budoucí agenty noční výcvik, který 

spočíval v plazení a prolézání překážek, hodu na cíl a 

střelbě v noci na cíl. Ukázalo se, že pro tento výcvikový 

tábor byli vybráni správní účastníci, všem se dařilo. 

V úterý se nám začalo trochu kazit počasí, což ale 

v žádném směru nebránilo dalšímu výcviku. Pro agenty 

čekatele byl připraven nelehký úkol, a to zbudování úkrytu 

pro Jamese Bonda, který musel splňovat důležité parametry. 

A jako správní budoucí agenti si musel každý oddíl 

obstarat potravu z dostupných zdrojů. Byla vyhlášena 

soutěž ve sběru hub. Všechny oddíly prokázaly svoji 

zručnost a šikovnost. Úkryty budou brdských hvozdech ještě 

dlouhou dobu k (ne)vidění.  

Ve středu byl výcvik zpříjemněn hasičskou ukázkou od SDH 

Příbram. Pánové představili dětem výbavu, kterou si mohl 

kdokoli vyzkoušet, kdokoli si mohl prohlédnout hasičské 

auto. Děti byly dále proškoleny o tom, co dělat, kdyby 

někde hořelo. A protože ani britská královna nedokáže 

ovlivnit počasí, pro jeho nepřízeň musela být připravená 

odpolední hra změněna. Na děti tak čekala soutěž ve 

střelbě ze vzduchovky. Starší agenti čekatelé si zkušeně 

nabíjeli zbraně sami a cíl s jistotou trefovali. Menším 

budoucím agentům pomáhali vedoucí. S jistotou můžeme říct, 

že nepřátelský cíl by byl vždy zasažen.  

Čtvrtek se nesl v duchu odpočinkovém. Všechny oddíly 

vyrazily na celodenní výlet do Vacíkova nebo Roželova. 

Povětrnostní podmínky byly nakonec velice příznivé. 

Posuďte sami: Okluzní fronta: 356-42, 359-44, 360-30,  

teplá fronta: 350-38, 345-34, 341-33, výška, tlak, 

teplota, rosný bod: 570-954-7, 6-3, 6 2.760-725-9, 9-14. 

Lepší počasí si snad nemohli přát.  

Děti po cestě cvičily se svými vedoucími agenty jednotlivé 

dovednosti. Večer byl připraven slavnostní táborák. 

Na konci týdne nás přijeli navštívit příslušníci vězeňské 

služby se svým čtyřnohým kamarádem. Předvedli nám, jak 

vypadají jednotlivé zásahy, co všechno služební pes musí 

umět a jak je nebezpečné si s takovým služebním psem 

zahrávat. A protože agenti nejenom pořád pracují, ale 

občas se i baví, čekala na budoucí agenty speciální hra. 

Každý z účastníků tábora musel zvládnout náročnou cestu 

velkoměstem, čínskou čtvrtí až do baru, kde si dali 

všichni koktejl, po kterém se, ale všem zamotala hlava, 



 

takže cesta domů byla trochu složitá. Všichni ji ale 

nakonec zvládli.  

Při večerním nástupu byli všichni upozorněni na riziko 

útoku na náš výcvikový tábor, jelikož jiný tábor nedaleko 

nás byl zničen teroristy. Všichni museli být obezřetní, 

byl vyhlášen stav ohrožení. Stalo se to, co nikdo nechtěl, 

teroristi zaútočili po desáté hodině i na náš tábor a 

unesli Jamese Bonda, neznámo kam. Agenti čekatelé tak 

museli všichni do lesa, kde prošli mnohými nástrahami, aby 

se následně vrátili zpět do spacáků. Po cestě potkali 

oběšence, střílející teroristy, zbloudilou gejšu, zombie 

armádu. Stezka byla jen pro nejotrlejší. Zvládli ji však 

téměř všichni. James Bond, jakožto zkušený agent pracující 

již několik let v terénu, se ze zajetí naštěstí dostal, 

z počátku mluvil zmateně, ale po podání léků naší zkušené 

chemické laborantky Sylvy, byl ráno jako rybička.  

V sobotu se nám počasí konečně trochu umoudřilo, a tak 

mohly být odpoledne zahájeny závěrečné zkoušky agentů. 

Zkoušky to byly náročné, nikomu nebylo nic odpuštěno, 

protože agenty padavky v MI6 nepotřebujeme. Po ukončení 

těchto zkoušek, zasedlo plénum agentů, kteří šli 

vyhodnotit výsledky jednotlivců i celých oddílů. Čekatelé 

ve zbylém čase dobalovali své věci, nakupovali v obchůdku 

a připravovali se na večerní diskotéku, kterou přijel 

režírovat DJ Kubi. A tančilo se až do pozdních večerních 

hodin. Nikoho nezaskočil ani výpadek proudu. V této tiché 

chvilce si všichni sborově zazpívali krásnou táborovou 

hymnu.  

V neděli ráno proběhl nástup, kde bylo všem oznámeno, že 

splnili podmínky na to, aby se stali právoplatnými agenty 

MI6. Všem byly uděleny agentské kartičky a proběhlo 

vyhlášení výsledků celotáborové hry, kterou těsně vyhráli 

Rebelové, před Pistolníky, Děsivými lebkami a Otazníky. Na 

závěr jsme si všichni zazpívali táborovou hymnu, kdy při 

slovech: „hop hej, hop hej, proč smutnou píseň pět, když 

vím, že za rok zase, my vrátíme se zpět!“ jsme zatlačili 

slzu.  

Všichni si letošní ročník táboru Na Dědku užili, pro 

radost všech nedošlo během týdne k vážnějšímu zranění, i 

vosy nás letos nechaly na pokoji. V dopoledních hodinách 

jsme tak mohli vypravit vycvičené agenty k jejich domovům, 

kde se na ně jistě těšili rodičové, sourozenci, domácí 

mazlíčci a ostatní členové domácností. 

Děkujeme všem dětem, rodičům, babičkám, dědečkům, 

sponzorům a příznivcům.  



 

Tak příští rok zase Na Dědku, ahóóóóóóój!!! 

 

Za spolek Provas Dobříš – Mišel alias M – velitelka 

agentury 


