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Ač je to skoro neuvěřitelné, rok se s rokem sešel a my jsme 

opět mohli vyrazit za novými dobrodružstvími do brdských 

lesů nedaleko vrcholu Třemšín.  

Dětí se sešlo letošní rok opět hodně, dávno před začátkem 

tábora byla všechna kapacita naplněna.  

Počasí bylo ukázkové, tak, jak jsme si ho objednali. Tímto 

děkuji hlavním zásobovačům za správné vyplnění 

objednávky. Stejně jako loňský rok vyrazili vedoucí 

s jednodenním předstihem, aby pro táborníky stihli všechno 

připravit. Hned na začátku těchto příprav nás potkala 

nemilá událost. Náš vrchní pěvec Péša po roce zapomněl na 

drzost a agresivitu místních vos, a před vypitím sladkého 

nápoje nezkontroloval plechovku, kterou si na chvíli odložil. 

Vosa, která se v limonádě koupala, ho nemilosrdně píchla 

do jazyka.  Vše naštěstí dobře dopadlo. Včasně podané léky 

a ledové obklady zabrali. I když prvních pár dní tábora byl 

Péša hlasově indisponován, děti i vedoucí mu u táboráku 

zdatně pomáhali.   

V neděli po příjezdu se děti ubytovaly v připravených 

stanech a na hlavním nástupu byly rozděleni do oddílů. 

Jejich prvním a zásadním úkolem bylo vytvoření oděvu a 

vlajky pro svůj oddíl, protože večer za námi měl přijet pan 

fotograf. Děti byly tak rozděleni do oddílů – Mexiko, kde 

hlavním kápem byla svůdná Ráďa se svým pobočníkem 

Juanem neboli malým Dostíkem. Vedle nich pak stála Hawai 

v čele s Kaka, Pepé a Péťou. Za pomyslného zvuku bubínků 

proti nim nastoupila Afrika vedená náčelníky Mácou a 

Kopim. Poslední týmem bylo všemi obávané Rusko v čele 

s carevnou Jarkou a carem Bobem, kterým pomáhali naše 

milé marfušky Káťa a Áda a ruský otužilec Apík ve svých 

pruhovaných koupacích nedbalkách. Celým týdenním 
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kláním všechny provázela dvojice turistek M&M, neboli Mišel 

a Meki. 

Focení proběhlo v krásných kostýmech bez problémů, i když 

se nám zatoulal pejsek malé Elišky, kterého nakonec teta 

Sylva bleskurychle našla. Bez něho by naše fotka nebyl úplná 

  

Pondělní den jsme začali lehčí rozcvičkou, po které děti 

museli projít celnicí, aby se ocitli v Evropě. Po milých 

čtyřnohými kamarády, aby nám ukázali, co všechno takový 
vycvičený pes nebo pes v zácviku umí.  

Po vydatném obědě, krátkém poledním klidu, jsme se tak 

šli ukrýt do brdských lesů, kde se nám nešťastně rozsypala 

klasická česká hra, pexeso. Úkolem všech oddílů tak bylo, 

vyslat vždy jednoho zástupce, který musel najít kartičku 

s heslem, které si na začátku vylosoval a následně k němu 

musel najít správnou dvojici. Úkol to byl nelehký, pravidla 

se měnila, ale všichni to nakonec zvládli.  
Druhý den jsme se probudili do sluncem zalité Afriky. A 

protože jak všichni víme, v Africe je v období sucha málo 

vody. Aby táborníci přežili, museli přemístit vodu z laguny 

do připravených nádob. Důležitý byl také slalom s nákladem 

na hlavě a bludiště. Odpoledne bylo zakončeno tvůrčí 

činností, kdy každý oddíl musel složit svůj pokřik a vytvořit 

bojovný tanec. Toto vše pak děti předváděly odborné komisi 

složené z předsedy Řáhyho a jeho asistentky Marušky. V noci 

pak čekala na ty nejodvážnější stezka odvahy, kterou v lese 

připravil kmen Duladůků. Jen ti nejodvážnější prošli lesem 

a vrátili se zpět s důležitou obálkou do svých spacáků. 

Některým ale strach nedovolil vzbudit se.  

Ve středu se děti probudily do deštivého rána v Austrálii. Po 

rozcvičce a snídani se všechny děti proměnily ve varany, 

kteří, jak známo, mají dlouhatánský ocas pro svoji obranu. 

Úkolem jednotlivých oddílů bylo ukrást druhému oddílu 

všechny ocásky. Úkol to byl nelehký, v dešti to pěkně 

klouzalo. Ale všichni to zvládli a hlavně se moc pobavili. 

Během tohoto zápolení dokonce přestalo pršet, což všichni 

přivítali. V odpoledních hodinách přijeli zástupci SDH 
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Příbram s ukázkou své techniky. 

Čtvrteční den provázelo od rána krásné počasí, které přímo 

vyzývalo k výletu. Všechny oddíly tak po snídani, kdy se 

ocitly v Americe, vyrazily směr Roželov nebo Vacíkov, aby 

z daleké cesty přivezly suroviny, jakými byly např. 

brambory, tabák apod. Oddíly směřující do Vacíkova měly 

možnost prohlédnout si nedaleký zámeček. Po občerstvení 

se pak všichni přesunuli k hřišti vedle nádrže, kde podle 

chuti hráli míčové hry nebo svlažili svá těla ve vodě.  

Páteční den se nesl v duchu deštivého počasí. Od rána nám 

nad Asií seděl černý mrak a neměli jsme tak moc prostoru 

na závěrečné zápolení. Museli jsme improvizovat a soutěže 

udělat pod střechou v jídelně a na půdě hájovny. Táborníci 

museli tak prokázat svoji mrštnost v balení spacích pytlů, 

protože se ocitli v Himaláji, ve výškovém táboře, kde jim 

hrozilo nebezpečí laviny. Na asijském tržišti museli ochutnat 

psí ocásky, červy a kousky veverek, po těchto útrapách je 

čekal vědomostní a výtvarný test. Na závěr se muselo 

projevit jejich prozaické nadání při vymýšlení povídky od 

jednoho písmene abecedy.  

Děti si úkoly užily a vedoucí se pobavili nad všemi povídkami 

a vyhodnocením úterní bojové hry, kdy měly děti k dispozici 

pár slov z tematického vtipu, který měly doplnit. Některé 

byly opravdu skvosty. Po soutěžích si šly děti balit svá 

zavazadla a šly se připravovat na očekávanou večerní 

diskotéku.  

Celý týden se vydařil se vším všudy, počasí nám až na 

výjimky přálo. Vosích bodnutí jsme opět nebyli ušetřeni, 

v těchto případech nastupovala vždy naše nejpovolanější 

zdravotnice, teta Sylva, která každou bolístku zahnala. Celý 

týden jsme měli v bříšku jako v pokojíčku, protože všechny 

dobroty s láskou připravovali naši milí Řáhy s Maruškou, 

pod vedením tety Sylvy. Díky Dostymu, Háděti, Péšovi, 

Štěpánovi a Pepovi – našim nejšikovnějším chlapíkům, jsme 

měli každý den teplou vodu, dostatek otopu a zásoby jídla. 

Děti si každý den mohli vydělat táborové dolary, které si 

vysloužily v etapových soutěžích a díky úklidu svých ubikací.  



 

Za tyto penízky si pak nakupovaly krásné věci táborovém 

obchůdku, po jehož páteční zavíračce vyběhli všichni na 

taneční parket, kde nám k tanci a poslechu hrál DJ Dáda.  

Večerní zábavu nakonec zpestřilo nečekané vystoupení 

taneční skupiny Mlaskačky.  

Spát jsme šli až kolem půlnoci. Ráno nás čekal dřívější 

budíček, protože jsme se museli připravit na odjezd a hlavně 

vyhodnotit celotáborovou etapovou hru a museli jsme rozdat 

ceny. Na krásném čtvrtém místě se umístili hnědí, bronzový 

byl tým žlutých,    na druhém místě zůstali těsně červení a 

z vítězství se tak radoval tým modrých. Oddíloví vedoucí 

pak rozdali diplomy pro ty nejlepší. Všichni jsme si společně 

zazpívali táborovou hymnu, kterou jsme ukončili letošní 16. 

ročník.  

Letošní tábor jsme si všichni opět maximálně užili, během 

celého týdne nikoho nepotkalo vážnější zranění.  

Děkujeme všem našim sponzorům a spřízněným duším za 

projevenou důvěru a krásné věcné dary, které udělaly radost 

všem dětem.  

Příští rok zase nashle Na Dědku!!! 

 

 

Za spolek Provas Dobříš – Mišel 

 

 


