
NETRADIČNÍ POVÍDÁNÍ O TRADIČNÍM LETNÍM TÁBOŘE 
NA KRÁSNÉM 

Text ala interview sesmolili Hery a Habice 
 
 
 

SOBOTA 
 
Hery:   Začněme otázkou předtáborovou - jak moc jsi se těšila na tábor a na co nejvíc? 
Habice:  Těšila jsem se jako malá holka (teď přemýšlím nad tím "jako", protože vlastně jsem 

malá holka pořád, když jezdím v šestnácti táborničit). A na co nejvíc?? No já vlastně ani 
nevím, prostě na všechno, hlavně orienťák, tvoření, jídlo z termosů pana Urbana a tak... 

Hery:   Překvapilo tě po příjezdu na tábor něco nebo bylo vše tradiční? 
Habice:  Překvapilo mě toho spoustu, konkrétně třeba barva pleti části osazenstva vedení  

tábora. To byla hodně pozitivní změna. No a taky mě překvapilo počasí, já si sebou 
vzala gumáky, mikiny, pláštěnku a jen jedny šortky.. 

Hery:   Povíš prosím všem, co jsme dělali odpoledne? 
Habice:  Jasně, neboť to stojí zato. Zaprvé jsme se zabydleli a vybalili věci, někdo v budově a  

někdo ve stanu. Stanaři, dítka Štěstěny, vědí že vybalit v překladu znamená hoď hadry 
pod postel a máš volno. Pak následoval orienťák kousek nad základnou, konkrétně 
krátká trať a pro nováčky seznámení s mapou.  

              Po něm následovala keramika, tvořili jsme kachlíky s různými otisky- kousky 
              trávy, ruce, nohy, buzoly.... První den pak završily lehce sportovní štafety. 
Hery:   Večer se odehrál desetiboj, kterého jsi se osobně zúčastnila, v čem se soutěžilo a  jak 

se podle tebe vydařil? 
Habice:  Soutěžilo se v netradičních i tradičních disciplínách, vyzvedla bych třeba jednoznačně 

originální běh Járy Cimrmana, tj. běh s batohem plným zátěže, dál by stálo za zmínku 
jezdectví, tedy běh s dítětem na zádech, to byla vskutku náročná disciplína. Celkově se 
to podle mě vydařilo skvěle. Jen cimrmanovský název "lehce" sportovní je trochu 
úsměvný, jsou to těžce, ale krásně sportovní štafety. 

Hery:   A nakonec prosím zhodnoť celý den. 
Habice:  Za jedno odpoledne jsme toho stihli opravdu hodně, takže jsem celkem rychle usnula a 

těšila se na zítřek. 
 
 
 

NEDĚLE 
 
Habice:  Hned ráno jsme se pustili do košíčků. 
Hery:   Hned ráno samozřejmě ne, nejdřív jsme se nasnídali a byl proveden šťára.Také ne 

všichni pletli košíky, někteří šli s Habicí a s Hanicí zdobit Fimem lžičky. A ne všechno 
byly košíčky. Měli jsme ošatky, koše, spoustu cedníků a Ondrysův jedinečný klobouk. 

Habice:   Po obědě následoval trénink s překvapením na mapě pro starší. 
Hery:   Nutno říct, že na trénink museli někteří dojet na kole a to byla fuška!!!!!!!  překvapení 

bylo nejen pro starší, ostatní ho tam také měli, sice v zjednodušené podobě a nijak 
neobtěžující, ale bylo tam. 

Habice:  Večer vyplnily africké rytmy, trochu arytmické ale moc hezké. 
Hery:   Řekl bych spíš světové rytmy. A to „moc hezké“ radši nekomentuji. 
Habice:  Ááá, žák ZUŠ promluvil. 
 
 
 
 
 



 

PONDĚLÍ 
 
Habice:  Ondro, pondělní dopoledne opět vyplnily košíky a pro tebe lžičky z Fima. Jaký jsi z toho 

měl pocit a kde jsi hledal inspiraci? 
Hery:   Dlouho jsem nevěděl co mám na lžičku vymyslet, až mě napadl veselý obličejíček s 

rádionkou. A pocit? Výborný. Byl jsem šťastný jako blecha, že i můj mozeček ve 
spolupráci s rukama dokáže vytvořit něco tak pěkného. 

Habice:  Jak se ti líbil trénink a kolik jsi při vosím náletu pochytil žihadel?? 
Hery:   Trénink se mi líbil moc, až na okamžik, kdy jsem spatřil Matěje zapadlého po pás do 

bažiny. A vosy po mně nešly, takže pohoda, klídek a tabáček. 
Habice:  Otázka zdravotníka - jak to myslíš s tím tabáčkem?? :)) 

 - - -  
Habice: Večer jsme projevili svoje nadání pro architekturu, jak se ti to líbilo?? 
Hery:   Velice mě zaujala stavba Ondrysovy skupinky, bylo to tak primitivní a přitom úžasné. 
Habice:  Byl jsi zklamán, že nám počasí překazilo noční orienťák?? 
Hery:   Poměrně hodně jsem se na něj těšil, takže zklamán jsem byl, ale počasí člověk prostě 

neporučí. 
 
 
 
 

ÚTERÝ 
 
Hery:   V úterý jsme se vydali dobýt Jelení studánku. 
Habice:  Přesně tak, jen by možná patřilo říct, že Jelení studánka dobyla nás. Ale bylo tam 

krásně, jen co je pravda. 
Hery:   Na vrcholu jsme posvačili a sešli ke kolům. 
Habice:  Jo jo, svačinka, to je základ a z kopce dolů se jde pěkně. 
Hery:   Cyklisté sjeli a my v klidu sešli do Vernířovic. 
Habice:  Alespoň to chvíli pro kolaře nebylo do kopce. 
Hery:   Pak jsme se setkali v restauraci v Sobotíně. 
Habice: . .....aby jim tam děcka zvedly výnosy z prodeje nanuků a pěkně mastňoučkých 

brambůrek. Příjemná zastávka na pěkném místečku. A nás cyklisty konečně čekal 
poslední kopeček. 

Hery:   Večer jsme poskládali (na čemž má největší zásluhu Ondrys) ptáky z origami. 
Habice:  Origami, to je Ondrysova specialitka. V noci se mu určitě zdálo o spoustě jestřábů, které 

s děckama vytvořil. 
 
 
 
 

STŘEDA 
 
Hery:   Ráno se vyráběla trička. Byla to pro tebe těžká práce? A jak se dařilo ostatním? 
Habice:  Těžká práce to pro mě a pro ostatní určitě nebyla. Batikování je suprové, nikdy nevíš, 

co z toho vzejde, ale vždycky to je nádherné. Ostatním se dařilo taky výborně, tak si 
myslím, že na svoje trika můžou být všichni hrdí. 

Hery:   Opět tě prosím abys nám povyprávěla průběh odpoledne. 
Habice:  No, velkou část odpoledne vyplnily klokaní štafety, to byl mix orienťáku s biatlonem a 

označila bych to za velice, velice divácky atraktivní disciplínu. Pro závodníky to asi bylo 
dost náročné. Potom jsme měli čas na vymýšlení hudebně dramatického představení 
na pátek. 

Hery:   Program na pátek jsi nejspíš vymýšlela s Radesovou skupinkou (Afrika). Jak se dařilo? 



Habice:  Začátek nebyl nejlehčí, protože kreativity byla spousta, ale jen pomálu té zpracovatelné 
a pro ostatní pochopitelné. Tak jsme zvolili strategii odlehčeného představení 
s minimem dialogů a maximem snahy o atmosféru Afriky. 

Hery:   A celkový dojem z tohoto dne? 
Habice:  Den to měl být odpočinkový, ale to představení mi pěkně zavařilo mozek. Jinak super. 
 
 
 
 

ČTVRTEK 
 
Habice:  Aby měly děti čisté ruce ofilcovaly si mýdlo. 
Hery:   Ano, čisté ruce jsme opravdu měli, ale jelikož pěna doslova létala vzduchem, byly čisté 

také naše vlasy, trička a kalhoty. 
Habice:  Odpoledne byl moc pěkný trénink na Kamenci. 
Hery:   Spíše pod Kamencem a jestli byl pěkný musí každý posoudit sám. 
Habice:  A to jsi nejel na kole, tak nemrč!! 

- - -  
Habice:  Třešničkou na dortu celého tábora byl táborák, buřty, písně, veselí.... 
Hery:   Jen ty slíbené zálesácké hry se neuskutečnily, a když Lenon oznámil, že béčka, áčka a  

Ondrys z elity musí jít spát o půl jedné ne všichni to přijali s jásotem.  
Habice:  Noc klidná nebyla, základnu obsadil skřítek Vítek a zahrával si s barvou pleti dětí 

(pomocí lihového a pěkně barevného fixu). 
Hery:   Tak k tomu nemám co dodat. 
 
 
 
 

PÁTEK 
 
Habice:  Hudebně-dramatické představení, které se ti líbilo nejvíce?? 
Hery:   Líbila se mi všechna představení z pohledu scénáře, neboť vím jak těžké je něco 

narychlo vymyslet. Z pohledu hereckého to bylo také velice podařené. 
Habice:  Jak jsi vnímal adrenalin z supersprintštafet?? 
Hery:   To vážně netuším, nejspíš jsem ho nevnímal vůbec. 
Habice:  Bylo ti líto, že už tábor končí?? 
Hery:   Bylo mi to líto velice. Na tomto táboře jsem byl poprvé a zjistil jsem, že je tady skvělá 
parta lidí.  
Habice:  A otázka na závěr a mimo téma, dodržuješ svoje předsevzetí že nebudeš jíst chipsy?  
Hery:   To si teda piš. 
 
...... co k tomu dodat, tábor byl super, tím posílám za všechny děti velké díky vedoucím. 
  
  
 
              
 
 
 
 
 
 


