
Stylovost táboření 

Jednou z devíti hlavních zásad woodcraftu a myslíme, že velmi oblíbenou je „ Malebnost ve všem“. 

Malebnost našeho táboření je to, co upoutá náhodného návštěvníka i to, co pohladí na duši protřelé 

harcovníky. A nejde jen o dobře postavená týpí, vlající pera čelenek, nebo zdobené košile.  Je to 

soubor mnoha nepsaných pravidel a zdánlivých maličkostí, která dohromady tvoří malebnost. 

Abychom si ji všichni i nadále užívali, zamysleme se nad níže popsanými doporučeními, která vznikla 

při diskuzích na podzimním sněmu zástupců. Tady jsou: 

                                     NE PLASTŮM :   
-  pro děti zkusme vzít na táboření hračky ze dřeva místo plastů, nenechávejme je 

válet na společných prostorách 

- igelity, pláštěnky – nevystavujme na společném prostoru, například na sušáku 

- místo plastových lavorů vezměme raději smaltovaný nebo jiný podobný 

- pokud máme na táboření spacáky, tak je prosím sušme (větrejme) stranou, ne 

na sušáku všem na očích 

- pokusme se obecně omezit plasty. Pokud máme plastovou nádobu na pitnou 

vodu, ušijme na ní látkový futrál. Bude to praktičtější na nošení a také 

malebnější. 

                             OBLEČENÍ: 
- pokud máme jen trochu možnost a čas, vezměme stylové - košile, legíny, šaty 

- obecně například pro návštěvy civilní oblečení v barvách tlumených, přírodních 

- pokud už máme na sobě tričko, tak ideálně bez komerčních nápisů, to nechme 

na sport 

- plavky jsou super na koupání, ale nemusíme v nich trávit den mezi  týpími 

                             HRY: 
- hry jako badminton, ringo,freesbee…prosím hrajme na hřišti, ne mezi týpími na 

táborovém náměstíčku (pro letošní rok plánujeme vybudovat dvě skvělá hřiště 

☺) 

- je mnohem příjemnější, když si budeme v noci svítit lucernami než čelovkami -

uvidíte, jak atmosféra letních nocí získá 

KOLA, KOČÁRKY: 
- schovejme pokud možno na dřevišti, nebo s tím počítejme dopředu a vyčleňme 

si pro skupinu jedno zásobovací týpí nebo šeltr 

DŘEVO, DŘEVIŠTĚ: 
- dřevo nosme do týpí spíše v pytli ne v kárce 

- na dřevišti po sobě vždy vše ukliďme 

 

Stylovosti a malebnosti se budeme věnovat i v praktických činnostech na táboření. Na své si přijdou 

určitě jak úplní začátečníci primitivismu, tak i staří primitivové jako jsem třeba já. Na shledanou se 

těší. 

                                                                                                        Váš ohnivec  Tokhatamani 

 

 

 


