
OHLÉDNUTÍ 
ZA SKAUTSKÝM 
TÁBOREM

V druhé polovině července 

se oddíl Esox vypravil na svůj 

třetí tábor. Tentokrát jsme se 

přesunuli o pár kilometrů na 

východ a místo u řeky Jihlavy 

jsme tábořili u  jejího přítoku 

Rokytné.

V  uplynulém školním roce 

se všichni naši členové snaži-

li osvojit si nejrůznější čaro-

dějné znalosti a  dovednosti, 

které by jim pomohly k tomu, 

aby byli přijati na letní čaro-

dějnou akademii.

Nových čarodějných ško-

láků nastoupilo více než dvě 

desítky. Průvodci jim byli ča-

rodějové zvučných jmen. Jako 

učitele se nám pro naši akade-

mii podařilo získat například 

premiantku Hermionu a  její-

ho dobrého kamaráda Harry-

ho nebo světoznámou Ježiba-

bu společně s  méně známým 

Gandalfem Modrým – jme-

novcem známějšího Gandalfa 

Bílého.

Na začátku dostali všichni 

žáci sklenici s vodou, do kte-

ré nasypali kouzelný prášek. 

Zbarvení nápoje rozhodlo, do 

které čarodějné koleje bude 

kdo patřit. O nejlepší výsled-

ky spolu soupeřili hned tři 

takové skupiny: Ignis v barvě 

červené, Helios v  barvě žluté 

a Astra v modré barvě.

Každý den na budoucí pl-

nohodnotné čaroděje čekala 

nějaká zkouška. Tu pomáha-

li skřítkům hledat třpytivé 

poklady, tu si vyráběli nej-

lepší koště na famfrpál. Vel-

ký úspěch měla i  krčma, ve 

které mohli okusit mistrné 

kousky zkušených kouzelní-

ků. Také odpoledne, kdy nás 

navštívila klaunka Viky, bylo 

nezapomenutelné.

Zdaleka jsme se ale nevě-

novali jen čarodějným zále-

žitostem. Jako správní skauti 

jsme nejednou rozdělávali 

oheň, uzlovali, učili se nové 

šifry, dozvěděli se více o  ne-

jen skautské historii, vařili si, 

a to i bez nádob – v tzv. Seto-

nově hrnci, chodili na výlety, 

chystali dřevo do kuchyně 

nebo připravovali jídlo pro 

celý tábor. Vrcholem potom 

byla honba za pokladem. Tam 

museli všichni prokázat tý-

mového ducha – spolupráce 

byla nezbytná a  každý musel 

prokázat, že se na táboře něco 

naučil.

Nástrahy letošního tábo-

ra zvládli všichni. Všem se 

tedy podařilo získat kýženou 

odměnu v  podobě věcných 

i  sladkých cen. A  nezbylo 

nic jiného, než se těšit na po-

slední táborový den. To se na 

tábořiště sjíždí ze širokého 

i  vzdálenějšího okolí přede-

vším rodiče táborníků, ale 

také sourozenci, kamarádi, 

prarodiče a jiní příbuzní, aby 

si s námi zahráli velkou spo-

lečnou hru, povečeřeli, a  při 

závěrečném táboráku nasá-

vali alespoň část té úžasné 

táborové atmosféry, ve které 

jejich děti dva prázdninové 

týdny žily. Pokud také chcete 

alespoň trochu nahlédnout 

na náš tábor, nejlepší to bude 

prostřednictvím fotogalerie 

na stránkách http://esoxrosi-

ce.rajce.idnes.cz/.

Závěrem mi dovolte podě-

kovat všem, kteří se na pří-

pravě tábora nezištně podíle-

li. Jedná se zejména o kuchaře 

a  všechny ostatní vedoucí. 

Moc si jejich času, zápalu 

a  ochoty vážíme. Dík patří 

také rodičům, kteří své děti 

aktivně podporují.

Petr Sůkal

esox.skauting.cz
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