


Krosné tóboňště - prostor, volnost o pohodo
Foto: Šídlo - Volerie Rosenheimovó, Konestogo 1990
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Týpíje domov
Foto: Wonigisko - Petr Hendl, Zóbřeh l995



DrŽÍte v ruce nový přír-ťlstek Bizonítro věh-r,r - táborový speciál. Snažili jsme se v něm
shromiťdit vŠechny infonnace pořebné pro zafrzeni ábora, návody na organizaci dne
a programu, ttpy a náměty na ťáborovou hnr a nějaké ťy hry a nápady, kterélze na tábo-
ře pouŽÍt. Jak jsme ale záhy zjisúli, tématika je tak obsiátrlá, že i přesto, že jsme přidali
16 sřánek navíc oproti pťtvodním plánůrn, nevešlo se nám sem vše to, co bychom rádi.
Také jsme se orientovali převažně na dětské kmeny s indiánskou motivací.

Berte tedy toto číslo jako zákJad,na který ďeba v příštím ročníku naváže,,vyšší tábo-
rová škola". Rádi bychom byli str,rdnicí, která poskytLrje rady, náměty a návody k vaší
kmenové Činnosti. K tomtr je pořeba, aby i vy jste nám něco poslali. Co řeba? Pochlubte
se se svými fotografiemi! Napište nám, jaké úlspěšné hry jste v kmeni híili! A nemtrsí to
být článek. Pošlete jednu dvě hry či írspěšné etapy táborové hry, my rrž je zpracujeme!
A stejně tak vaše obřady, legrační přítrody nebo vaše zažiténázvosloví...

Anazávěrbych chtět poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli. Jsou
to především wikky, pajda a pemík, se kterymi jsme vytvořili koncepci tohoto čísla
a kteň napsali většinrr článkal. Dík i dalším pisátkům a kreslířům.

pr'eji vám pěkné počtení a dor-rfám, že si v tomto čísle něco najdete. Na závěr pňpo-
jLr.li ještě dovětek od svých obětí - spolupracovnil<ůr.

Wanigiska - Petr Hendl

Vážení čten(íři speciálního táborového čísla Bizoního větru,

Pokud někde v tomto vydání BV najdete nějakou takovott poznárnku šéfredaktora
Wanigisky o torn, žetoto číslo BV moh]o vyjít jen dfty trsilovnépráci všech jeho pň-
spěvovatelťr, pak vězte, že á práce nebyla arri tak usilovná jako spíš nevděčná. Celou
dobtr jsme měli toúž pocit, že popisujeme věci každému natolik znánrlé, že je zbytečné
o nich ještě psát,195 Wanigiska jinak nedal a výsledek máte před sebou.

pokud jste v něm našli něco inspirujícítro, jsme rádi, že jsme mohli nošku pňspět
k přípravě vaŠich áborů. PokLrd ne, je vidět, že to děláme všichni stejně ...ale stejně,
někdy příŠtě... v nějakém dalším čísle Bizoního větru ,,speciá" bychom si rádi přečetli,
co a jak děláte na táboře vy.

Wikky - Vladimír Levínský, Perník - Milan Pernický, Pajda - Vlastimil Kubát
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Gallichvio, Milan Hlásen5[ý - Hombrc, Iiří{]crvinka _ l]tko. 'l orrtiiš Novotný - Tevagjon, .losef Porsch - Ab]áke]a, Lenka
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Jak jsme hledali tdbořiště

Cas od častt niis ttl s Pcnríkcnr popadne a vydáme se hledat nové tábořiště.
V posledrií dobč vícc Ittónč s cclýrn knrcnem. Nejprve si podle mapy vytipr"rjeme
nějakotr vhodnou oblast. Mapy KlLrbLr čcskýoh turistťr (zelené v pďlhledných oba-
lech) jsou k tclmu jako stvořcrló. V tlanó tlblasti si najdcme 4 - 6 míst, které by -

podle mapy - mohly být pro tábořcní vlrtldrró, a při ncjbližší možné příležitosti
vyrazime.

Protože jsme dlouhá léta jezdll'i s našírn bývalýrn TOM-íkem tábořit na řeku
Oslavu (nyní je zde chráněné územi), napadlo nás pro náš první pokus projít údolí
řeky Jihlavy, která má obdobný ráz jako Oslava, Nebyl to pokus ílspěšný. Vyrazili
jsme v pátek z Jihlavy a za dva dny jsme se dostali přes Třebíč až k Dalešické pře-
hradě. Cestou byla spotrsta krásných luk, jenže... Buď vedla kolem či naproti přes
řeku silnice nebo železnice, nebo byla na dohled vesnice, nebo stály přímo na louce
nějaké chatky (i tam, kde podle mapy žádné být neměly), nebo aspoň přímo nad
loukou vedlo elektrické vedení. Tábořiště jsme nenašli, ale byli jsme bohatší
o spollstll zkušeností.

Na další vhodnou louku jsme se odskočili podívat z našeho ptrtování Podyjím -
k vesničce Citonice. Louka byla krásná, rovná a hnedle za ni začinal lesní rybník
lemovaný borovicemi a malebnými skalkami - skoro jako ve filmu ,,Poklad na
Stříbrném jezeře". Docela se nám to líbilo - vesnice v rozumné vzdálenosti, cca
1km... -Jenže se nám zdálo,žepro padesátičlenný tábor (tehdy nás tolik v kmcni
Tatankaska ještě
opravdu bylo) je
v okolí poněkud
málo dřeva.

Na další pátráni
jsme vyjeli hromad-
ně s kamarádem
Pipinem půjčenou
1203-korr. Dostali
jsme tip od břeclav-
ských YMCA skarr-
tťl na údolí říčky
Balinky tr Velkého
Mezííiči. Udolí jc
krásné - jcdno tábo-
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r'iště vedle druhého. Jenom mezi Velkým Meziříčím a vesnici
Baliny se jedná o zónu klidu. Za vesnicí Baliny jsme rrašli nejprve tábořiště zmí-
něných YMCAřů z Břeclavi a za dalším zákrutem krásnou ,,volnou" louku.
Bohrržel při následném jednání s majitelem - jinak soukromým zemědělcem, vlast-
nícím asi 50 ks hovězího dobytka - jsme se dostali do slepé rrličky. Úaalně na louce
sklízí seno až do srpna, takže tábor by nám povolil až koncem prázdnin, což zase
bohužel nevyhovovalo nám. Nabízel nám i jinou louku, ale ta se nám nelíbila...

Když lžjsme v rámci našich hledacích pokusťr zabrotrsili na Vysočinu, rozhod-
li jsme se podívat se ještě na několik zajimavých míst (opět podle mapy) na řece
Bobrová. Udolí Bobrové připomíná Oslavu snad ještě vic než Jihlava. Svou krásou
a bohtržel i chatovým osídlením (i v místech, kde podle mapy žáďné chaty nemají
být). Tu nejkrásnější louku znehodnotili br"rď místní výrostkové nebo parta něja-
kých divokýc! trempťr, když si na ní postavili kořalovnu, špeluňku či nevím jak to
jinak nazvat. Skoda.

Na další výpravr-r jsme
vyjeli z Rikonína na kolech,
tentokrát na říčku Libochov-
ku. ByI začátek drrbna a
všude byl ještě sníh, příp.
sníh s blátem (umíte si před-
stavit, jak jsme na konci naší
cesty vypadali]). Opět jsme
našli pěkné louky a opět,
jako minule, na nich už
někdo táboříval, stály na
nich trampské srLrby a tote-
my či byly z jiných důvodů
pro nás nepoužitelné. Teprve za vesnicí Žďár"" nám svitla naděje. Skončila chato-
vá zásíavba a následovaly 3-4,,volné" louky. Na jedné byla dokonce studna, ta se
nám obzvlášťlíbila (ta louka samozřejmě!). Hned jsme se jali zjišťovat, komu louka
patří. Nejprve katastr vesnice, potom na obecní úřad, pak do družstva, kde nám
řekli, že to je ,,Chylftovo". Tak do sousední vesnice zapanem Chylíkem. Tomu se
náš plán uspořádat tábor na jeho louce moc nezamlouval (další soukromý hospo-
dář!), ale poradil nám, že sousední louka patří staré paní Karmazínové a ta ji pry
pronajala družstvu. U paní Karmazínové jsme celkem snadno získali souhlas a
s ním jsme honem honem ještě za tepla uháněli zpátky do družstva. S předsedou a
agronomem jsme se, ryvslím,9ocela rozumně domluvili - tři týdny tábora za jednu
brigádu. A MAME TABORISTE.



pŘípnnvn rÁsonn

"{<..'tv V Pťrvodně jsme si sice mysleli na jinou louku, ale přednosti ,,té naší..
se projevily hned během prvního tábora: Je to nejsrršší louka v údolí. I po největ-
ŠÍch bouřkách na ní nestojí nikde voda, zatímco na ostatních vesele čvachtáme. Rá-
no sluníČko svítí hnedle v sedtn na stráň nad táborem, kde zpíváme svolr ranní píseň
naPřivitáni nového dne, a do snídaně už svítí téměř na celou louku. A svítí až do
veČera. NaŠe slunečná stráň má i jiné výhody - je ideální na nácvik lukostřelby. Pro
pitnou vodu musíme jezdit s károu, ale asi jenom 0,5 km na sousední louku. Ři;tu
Libochovka je v těchto místech už spíš jen potok, ale na mytí táborníků a nádobí a
hlavně na initi to bohatě stačí. Na pořádné korrpání stači zajit2 km proti proudu do
Meziboří, kde Libochovka vytéká z velkého rybníka. A dřeva je taky všude dost,
Ideální tábořiště. Letos na jaře se chystáme na další prťrzkrrmné výpravy. Po jejich
skončení neopomeneme podat čtenářům našeho časopisu zprávu.

Vlastimil Kubát - Pajda, Wannawega Břeclav

a_ g-

Přípraaa tdbora
Předchozí kapitola vypráví o tom, jakým způrsobcrn lzc přistoupit k hledání

nových tábořišť našeho kmene. Nalezli jsme tctly rnísto, ktcró vyhovuje všem poža-
davkům na tábořiště kladeným - vybraná loLrkajc clostatečně velká, rovná, s vyho-
vujícím porostem, vhodně orientovaná (ak, aby byla ozářena sluncem co nejdelší
část dne), obklopená lesem, v blízkosti je voda užitková (řeka, potok, rybník)
i pitná, místo není rušeno přílišnoLr blízkostí silnice či železnice, příp. elektrickým
vedením? První krok máme tedy za sebou. Bohužel však ještě není vyhráno. Je
řeba zjistit a zajistit řadrr dalších včcí, nežli budeme moci na vyhlédnuté louce letní
tábor skutečně postavit...

především je třeba zajistit všechna potřebná povolení. Naše kroky povedou
samozřejmě nejprve za majitclcm pozemku, jehož součástí lotrka je. Mťrže jím být
obec, zemědělské družstvo nebo v dnešní době asi nejčastěji sorrkromník. S maji-
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telem lorrky musíme vyjednat, zdali nás tábořit na svorr louku
vťrbec pustí, a pokud ano, pak za jakých podmínek, a také případnou náhradrr (ať už
finanční nebo jinou). podobné jednání budeme mít i s majitelem (či majiteli) při-
lehlélro lesa, s nimiž zase musíme domluvit podmínky pro odběr dřeva i případnou
náhradu zatoto dřevo. Dále je třeba vstoupit do jednání s příslušným orgánem stát-
ní správy lesťl, ktery má podle nového lesního zákona (č.289195 Sb., s írčinností od
1. 1. 1996!) některá d:ůležitá práva, mj. povolit vjezd a stání motorového vozidla
v lese, zavčítých podmínek zakánat vstup do lesa apod., bez ohledu na to, komu
les patří. Důležité pro nás je však především to, že podle tohoto.zákonalze,,oTga-
nizované nebo hromadné sportovní akce v lese konat na základě oznámení orgánu
státní správě lesů". To musí být provedeno nejméně 30 dnťr před dnem konání
(zahájeni) této akce a orgán státní správy lesů mťrže stanovit doplňující podmínky.
Všechny další podrobnosti jsorr vymezeny ve zmíněném lesním zákoné.

Jestliže jsme si to ,,své" tábořiště vyhlédli na ízemi
nějakého chráněného území přírody fiakékoli katego-
rie), mr-rsíme se spojit s odborem ochrany životního pro-
středí příslušného okresního ťrřadu, který v těchto přípa-
dech rozhoduje a který také může stanovit omezující
podmínky. V případě velkoplošného chráněného území
přírody je tr'eba jednat i se Správou CHKO či NP.

V případě, že tábor má stát u rybníka, je třeba zjistit,
není-li v něm omezena či zakázána možnost koupání,
příp. se opět dohodnout s vlastníkem.

Jestliže jsme získali potřebná povolení, z vytipova-
ného místa se stává ,,naše" tábořiště. Ještě před začát-
kem tábora vŠak musíme splnit několik dalších podmínek, které tentokrát maji cha-
rakter oznamovací povinnosti, Úmysl konat letní tábor je totiž třeba oznámit také
obecnímu úřadu, na jehož katastru se bude tábor konat, případně je třeba vyřešit
problém místních poplatkťr (existují-li). Taktéž je nutné - pokud tábor naplňuje
vymezená kritéria - splnit podmínky, které vyplývaji z ,,Yyhlášky o zotavovacích
ajiných podobných akcích pro děti a dorost" (č. 185/90 Sb.). Touto vyhláškou se
budeme ještě zabývat.

Na místě budoucího tábora pak ještě zajdeme do vhodného obchodu, v němž
domluvíme podmínky zásobování tábora, a vyhledáme lékaře, který bude během
tábora poskytovat jeho ílčastníkťrm lékařskoLr péči.

Jestliže jsme zajistili konání tábora na místě, můžeme se pu.stit do jeho přípra-
vy po stránce organizační, programové a hospodářské.
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H o spoddřska přípraua tdbora
Pro táborovó lros;-loclařcní platí vpoclstatě stejné zásady, jako pro běžné hospo-

daření kmcne v průbčhu rcrkr,r. Pr-tlložc.jc však tábor dosti specitickoLr akcí, rněl by
být i v kmenovém hospoclařcní vccloll v ptldstatč samostatně. Prvním krokem v hos-
podářské přípravě tábora jc scstavcní tiibtlltlvóho rozpočtlt. Yycházime z vyčíslení
předpokládaných rráklatlťr přctJ tábtll,cllt, bčhcrll nčj i p<l trěrn. V našem kmeni jsme
tuto část rozpočtrr členili niltslciiLrjícínt způso,
bem:

l. Strava, potraviny
2. Doprava

- doprava úrčastníků na tábor
- přeprava táborového materiálr_r
- zásobování tábora
- výpravy, výlety

3. Nájemné
- louky
- náhrada za dřevo

4. Materiální zabezpečení tábora
- údržba a opravy táb. inventáře
- spotřební materiál
- ceny a odměny pro účastníky

5, Pojištění
6. Rozpočtovárezerva

Předpokládané výdajc na s1l,itvtlvlítlí.islrrt, sllttttrvtlvltli 1ttrltttlcí tzv. clcrrníclr stra-
vovacích prŮnlčrťr z přctlchtrzíclt lt,l Skrllt,t:rliillltllct,t)tltt čiisLkLl zlr potraviny na
každóm tíhtlřc Islrlc vytlč:lili ;lrlt'lt,ttl rlttit ir 1ltrclt:rlr Ličirstrlíků tiibora, a tak jsme
dosáhIi částky, vyltitltržt:ltt: ttil sltltvtt ;lttl ttstrlltl 

,ltlcl.'/, rrí jsme vycházeli při sesta-
vování rctzpttčttr tl;rlšílrtl llílltrlit; sitrttrrzř-cjttlč.jsrrlc k darré částce připočetli qkó
inflaci a ttl,čitrrtr l,(,/(,lvll. Slittttrvt,ttí 1lřcclJltlkli-tdaných výdajťt za potraviny probíhá
opačným zlrtlsllbcttl sIl:tvtrvitr. i |)llilllcl,x počet dnťl x počet osob na táboře.

Rtlzp<lčttlvrltl l-(,/(,tvtt jsltrt, vylviířcli pro případ, že by došlo k nepředpokláda-
némLr 1lřckl,tlčclrí rrč,klt,tti z, tttz,lltlčttlvých položek. Dbali jsme na to, aby činilrr
minirntillrč _5 7, ccllttrvyclr 1lliírtrlvaných nákladů tábora.

Pocllc výtllrjrlvť, č,listi trrz;ltlčtrt.jsrne pak stanovili ccnrt, kterott bLrde platit každý
úrčastník tiib<lrlt. l)tl trlzlttrc:ltr lzc zal]rtrrout i přípactný rJar na činnost knene apocl,
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Rozpočet tábora je vhodné sestavit s dostatečným časovým
předstihem před vlastním táborem. My jsme předběžnorr cenu tábora rrrčovali (vět-
šinotr navýšením částky předchozího tábora) již koncem roku, neboť jsme rodičťrm
členů připravovali předběžnou žádost pro základní organizact jejich odborového
svazll, aby počítala s příspěvkem na tábor ve svém rozpočtu na příští rok. Přesnou
cenu tábora jsme pak odborum oznámili v žádosti o příspěvek na letní tábor zhnr-
ba koncem března před táborem. Od té doby jsme pak již přijímali platby za tábor
i od rodičů.

Vybírat peníze zatábor je samozřejmě možné buď
v hotovosti, nebo na běžný účet (má-li ho kmen zří-
zený). Před odjezdem na tábor si však musí hospodář
kmene nebo tábora dát pozor na to, aby měl na tábo-
ře dostatek penéz na potřebné nákupy. Někdy se lze
s obchodníkem dohodnout na placení např. potravin
až po skončení tábora na zák|aďé faktury (zejména
v případě, že kmen táboří na stejném místě již delší
dobu a udržr,rje s obchodnftem dobré vzíahy), někdy
je to však problém. Pak je nutné buď vézt s sebou na
tábor celorr předpokládanou hotovost, nebo si ve své bance zajistit např. šekovou
knížku. Další vhodnou možnostíje vkladní knížka Poštovní spořitelny, která umož-
ňLrje výběr na kterékoli poště v CR,

Ačkoliv má Liga lesní moudrosti jako člen Sdnrženi organizaci děti a m|ádeže
uzavřenu pojistnotr smlouvtt s Pojišťovnou IB, přesto je vhodné účastníky tábora
připojistit. Kromě dříve monopolní Ceské pojišťovny existuje celá řada dalších
pojišťovacích ústavťr, které nabízejítaké tzv. pojištění zotayovacich akcí dětí a mlá-
deže. Při výběnr vhodného pojištění si však musíme uvědomit, že mezi výší pojist-
ného a rozsahem případného plnění existuje přímá írměra.

Dokument&ce na td,boře
Na táboře je potřebné mít veškeré doklady, které sor.rvisejí s povolením tábora,

s oznamovací povinností vťrči hygienikťrm či lesákům, s hospodařením tábora a

s již zmiňovanou zdravotnickorr vyhláškorr. Jedná se tedy o:

o povolení tábora ze strany majitele louky, majitele lesa, příp. povolení orgánu
ochrany přírody;

o oznámení konání tábora lesní správě a okresnímu hygienikovi (příp. jejich
vyjádření);

o seznam všech účastníků akce (méno, příjmení, rodné čísló, trvalé bydliště);
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o t-t osob rnladších 1-5 lct doklad o souhlasrr rodičťr (zákonného
zástr_rpce) s pobyterl na tábtlřc (nzrpř. přihIi]lška na tábor);

o základní zdravotnč hygicnickoLt doktlmcrltaci všech osob: prohlášení o bez-
infekČnosti, r_r povinrrých osob zclravotníprůkaz, r-r osob ve výchovné frrnkci doklad
o tělesné a duŠevní zpťrsobilclsti (potvrzcní lókařc), r_r dčtí zclravotní a očkovací prťr_
kaz, píip. doklad je; nahrazLrjící;

o zdravotní deník (zachycuje zclravotní stav vč. z..áznamť.t o ťlrazech);
o doklad o zajištění lékařské póče po dobr-r koníní akcc (smluvní lékař);
o doklad o nezávadnosti pitné vody (není-li oclebírála z vcřejného vodovodu);
ol doklady o hospodaření tábora:
o rozpočet, za jehož sestavení je zodpovědný ten, kdo z právního hlediska

zastřešuje provozování tábora (provozovatel);
o dokladY o příjmech od írčastníkťt tábora a o jiných příjmech (darovací smlou-

vy apod.);
o doklady o převzetí a předání inventáře tábora - dohody o hmotné zodpověd-

noStl;
o doklady o výdajích;
o po táboře - ekonomickou uzávěrku hospodaření tábora (vyťrčtování);
o smlouvy o pojistkách;
o je vhodné uchovávat také jídelníčky, vést dokumentaci o výchovné činnosti

na táboře apod.

V naŠem kmeni jsme problematiku souhlasu rodičťr, prohlášení o bezinf-ckčnos-
ti a lékařského potvrzení řešili formou tzv. nástupního listu. Ten v nčkolika částcch
obsahoval Údaje o táborníkovi, potvrzení souhlasu jeho rorJičů s účastí na tábořc,

údajc o zdravottrím stavll,
očkovirních, pr'íp, alergiích a
Lržívaných lócích s potvrzením
lókařc, že dotyčný je schopen
se tábora zílčastnit, prohlášení
rodičťr o bezinfekčnosti a také
údaj o zdravotní pojišťovně
táborrríka. Dospělé osoby ode-
vzdávaly na počátku tábora
obdobný násttrpní list, opět
s lékařským potvrzením, svým
prohlášením bezinfekčnosti
atd.
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zdrauotní minimum
Ze všech hygienických a zdravotních předpisťl má pro nás zásadni význam

vyhláška č. 1B5/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a
dorost.

Velmi důležité však je, že se takovou akcí podle této vyhlášky roztrmí organi-
zovaný společný pobyt nejméně 20 osob mladších 1B let na dobu delší než 4 dny.
Na ostatní akce se tedy tato vyhláška nevztahtrje! (Následně pak u takových akcí,
vč. táborů, odpadají některé povinnosti, již výše zmíněné!)

Konání akce, která spadá pod působnost vyhlášky, musíme vždy předem píse-
mně oznámit příslušnému okresnímu hygienikovi, a to minimálné 2 měsíce pře-
dem. v oznámeni uvedeme:

o místo a termín konání akce;
c počet ílčastníkťr (děti a dorost);
o počet osob nad 18 let věkr-r;

e jméno a adrestt vedoucího tábora a zdravotníka.
K oznámení přiložíme vypracovaný laboratorní rozbor vody,

kterou budeme čerpat pro použití v kuchyni (pokud nebudeme vodu čerpat z veíej-
ného vodovodu). V oznámenije také vhodné uvést, kde se budeme umývat a kou-
paí-

Pokud hygienik nezareaglje, má se zato, že akci schvaluje. Ve 1hťrtě 30 dnťr ode
dne oznámení však mťrže písemně sdělit, že požaďlje splnění dalších podmínek,
které v takovém případě musí provozovatel respektovat.

Některé dťrležité údďle ze zmiňované vyhlášky:
1. Na každých 100 dětí musí být přítomen alespoň jeden zdravotník.
2. Je třeba vést zdravotní deník.
3.Zotavovací akce se smí účastnit děti od 7let, u ptrtovních táboru od 11 let.

Putovní tábor pro děti do 14 let může trvat nejdéle 14 dnťr, pro starší 21 dnťr.
Stanového tábora se může zírčastnit maximálně 50 osob, putovního 30 osob.

4. Osoby starší 18 let musí mít potvrzení o tom, že jsotr fyzicky a psychicky
způsobilé pracovat s mládeží (netýká se pedagogů a studentů pedagogických
fakult), a musí mít zdravotníprůkaz pro pracovníka v potravinářství, a to raději bez
ohledu nato,zdapřijdou či nepřijdorr do styku s potravinami, které jsou určeny pro
potřebu táborové ktrchyně.

5. Osoby mladší 1B let musí mít písemné prohlášení rodičů o tom, že ditě nepři-
šlo v poslední době do styku s nakažlivorr nemocí a že nemá od lékaře nebo hygi-
enika nařízenu karanténu, a dále písemné potvrzení lékaře o tom, že ditéje způso-
bilé se akce zúčastnit, popř. s jakými zdravotními omezeními.
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6. Provclzovatcl tnusí (s výjirnkorr prrtovního tábora) předem zvolit
praktickóho lékařc pro clčti a clclrtlst, příp. praktického lékaře, který bude poskyto-
vat zdravotní póči v lnístč kclnání akcc. Dálc mLrsí zajistit vybavení lékárničky pro
děti a dorost, přípatlně vclkó z.drav<_ltnickó hrašny pro prrtovní tábor.

7, V tábořc mLrsí být prostory rlrčcnó pro spaní, společenskou a sportovní čin-
nost, stravování a vyvařování, sr_ršení oděvťr a obuvi, umývárna, ošetřovna, izolace
a záchody. U pr_rtovních táborťr se ošetřovna a lzolace nezíizlji.

B. Prostory pro spaní se zřizr_rjí v místnostech s přirozeným větráním a s mini-
mální plochorr tři čtvereční metry na jednoho trbytovaného. Patrová lťržka mohoLt
být použita jen tehdy, jestliže horní není výše než 150 crn nad podlahou, je k němu
bezpečný přístup a má bočnici proti pádu. Stany musí být z nepromokavého mate-
riálu a musí mít podlážku, nebo musí být jiným vhodným zpťtsobem izolovány od
země (!!).

9. Prostory pro vyvařování a stravování mr,rsí být zastřešené. Skládají se z jídel-
ny, kLrchyně a skladťr. Prostory pro vyvařování a stravování se umisťují odděleně
od ostatních prostorťr.

10. V případě rrmýváren se vyžadujc pro každých pět osob jeden výtokový
kohout s odpadním žlabem nebo umývadlo. Prostory se zíizqi odděleně pro hochy
a dívky. Pro čištění zubťl mrrsí být zajištěna pitná voda. Při zimních akcích mr-rsí být
možnost mytí v teplé vodě denně, při ostatních alespoň jednou týdně. Ve stálých
táborech se vyžaduje na 30 dětí jedna sprchová rťržice.

1 1 . Ošetřovn a a ízolace spolu tvoří j eden celek: Izolace se zíizuje v místnostech
s možností topení a použití teplé vody, odděleně pro hochy a dívky. Na 30 dětí
musí připadnotrt alespoň jedno lťržko.Izolace musí mít vlastní záchod. Ve stano-
vých táborech Ize ošetřovnu a tzolaci umístit ve zvlášť upravených stanech.
Lókárnička ani zdravotnická brašna nesmí být přístupna dětem.

12.Zác\lody \z,c zÍizovaí suché a splachovací, v každém případě odděleně podle
pohlaví. Záchody sc Lrmisťrrjí ncjmónč 25 m od stravovacích zařizeni po směrr-r pře-
vládajícího včtrLt a nc_jrrrónč 2_5 tn tlcl poslcdního r-rbytovacího místa. V blízkosti
záchodťl mr_rsí hýt ttttlžtlost Ltmytí rukou, Latriny se denně převrstvr"rjí zeminou a
před opLrštčním tábrlř,ištč sc zasypclu a označí,

13. Děti sc tttt_rht_ttt ;-loclílct nar př-ípravě stravy.
Za hygienicky ncziivircllttltt přípravu a kvalittt
odpovídá určcrrý practlvn ík.

14. Doba vymczcrlii kc s;llirlkLr Lr dětí ve věku
1 - IL let je alespoň dcsct htlclill. U dětí ve věku
12 - I4je devět hodin. U dčtí starších nesmí doba
spánku klesnout pod osrn h<ldin.

pŘípnnvn
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15. Dětem se nesmějí podávat následrrjící potraviny:
o mletá a sekaná masa z distribuční sítě a výrobky z nich;
o jitrnice, prejty, jelítka, tlačenka, krevní trrčnice;

c syrová masa typu tatarský biftek;
o nekonzervované rybí výrobky;
o veškeré výrobky s huspeninou a rosolem;
o majonéza a veškeré výrobky s majonézou;
o tepelně nezpracovanávejce a vejce vařená na

měkko;
o měkké ctrkrářské výrobky;
o šlehačka a smetana;
c zmrz|ina
o horrby (mimo hub získaných z distribtrční

sítě);
o tvaroh domácí výroby;
o játrový sýr, játrovky, čajovky, máslovky

apod.
1 6. Potraviny použitelné za ttr čitý ch podmínek :
o pomazánky, pokud btrdou zpracovány zásad-

ně z čerstvých surovin a zkonzumovány nejpozději ři hodiny po zpracováni;
o mléko a mléčné výrobky typll smetanových krémťr lze podávaí pouze v pří-

padě spotřeby v den uvedený na obalu;
c měkké salámy a uzeniny pollze k tepelnému zpracováni, nutno spotřebovat

v den nákupu;
o suroviny a poživatiny určené k další přípravě nesmí být předvařeny předem

(vejce, brambory, ryže, těstoviny) ;

o mleté maso je dovoleno připravovat pouze ze syrového čerstvého masa, je
nutno je ihned zpracovat a podávat při dodržení všech základnich technologických
a hygienických požadavkťr.

Vyhláška dále např. stanovuje povinný obsah lékárničky či velké zdravotnické
brašny.

Závérembych chtěl doponrčit všem, kteří mají nebo v budoucnu budou mít co
do činění s přípravou tábora, aby průběžně sledovali platnost a novelizace právních
předpisů, které vymezují, ovlivňují a bohužel také komplikují naši práci.

Milan Pernický - Perník



PRoGRAMU

řipraaa td,bora - program

Tedy pusťme se do teorie o sestavení táborového programll, snad i v ní nalez-
nete věci využitelné pro vaši práci ve kmenr,..

Časoaý rozarh dne
Už vidím, jak se odpťrrci všech těch řádťr děsí, co že to zase je a proč, proč né

radši,,neřád" a podobně! Věřím však, že i oni brzy poznali, že chtějí-li mít tábor
připravený, budou mLlset vyjíí z představy o tom, jak bude takový béžný táborový
den probíhat.

Denní řád je tedy naším táborovým pomocníkem, který nám říká, kdy je na co
čas. Sestavujeme jej s olrledem na věk táborníkťr (délka spánku, velikost progra-
mových bloků, časy na hygienLr, úrklid a pod.), umístění tábora (nákupy, obnovení
zásob dříví, ale i na vhodný čas večerní hygieny - pozdější doba = větší chlad atd,)
a i s ohledem na denní ritr_rály, kteró chceme ner táboře zavóst, popřípadě jlž máme
tradičně zavedeny (ak a kdy den zahájíne, kdy, k čemu a jak se během dne br_rde-
me scházet, a také kdy a jak to večer zakončíme). Některé táborové dny nám
pochopitelně proběhnou maličko jinak - celodenní výprava do okolí, noční hra
(posun večerky a snad i budíčkrr), sněm, ranní slavnost k východu slunce, ale
možná i velmi zpoždéný oběd... - ale i s tím (v rámci možností) počítáme a llene-
cháme se zaskočit,

Pojdme jeden tzkový denní řád pro tábor sestavit. Pro jistotu r_rvádím slrrneční
čas i letní čas. Je lépe vstávat do sucha a tepla a večer vidět vycházethvězdy!

Denní řd"d
6.00 (7.00) Budíček dcnní služby

Slrržba po vykolliitrí rlczbytnó hygicrry začiná chystat
snídani, případllč rrčkolik jcjích člcrrťr vyráží na ná-
kup, všc provírclí v rtirprostó tichosti (tábor ještě spí), a
tak i dříví na ttlllcrlí rrrirjí 1lřipravcno od večera...

7.00 (8.00) Budíčcl< tiílrtlr:r
Táborový hlasatcl tlbcltízí lzibor a volá své druhy (i ostatní tábořící) k ranní
písni (mŮže bubntlvat rtclltl 1lrtlrlikayé zvoláÉÉÍ:lX což ostatním udělá zajistó
radost), ti mají chvilktr čirstr z, jistit, ve kterém jsou století a v případě nutnosti
zjistit, jak je to dzrlcko '|'AM lr 7,P^TKY ...
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7.05 (8.05) Ranní píseň
Slavnostní zahájeni dne, hlasatel znovLl zabrrbntrje a ostatní již převlečeni ze
spacího píichází na určené místo
zazpívá ranní píseň a v krátkosti se
tečně protahovat,..

7.10-7.30 (8.10-8.30) Ranní hra
A teďbychom se měli trošičkrr roz-
hýbat (ie to krátký programový
blok a nebude škodit při přípravě
zapřemýšlet, ať je to trochu zqíma-
vé), nemusíme se však hned ráno
uhnat - před chvílí jsme vstávali ...

7.30-8.10 (8.30-9.10) Osobní hygi-
ena, úklid v týpí

Dťrkladně se trmyjeme - pokr-rd to
jde celí (v rybníce, řece, potokrr) a
potom nezapomeneme na zuby,
nrčník dáme větrat a honem uklidit
v týpi - spací věci (je-li pěkně, tak
na sušák), ostatní osobní věci,
ohniště, zásoba dříví, okolí týpí ...
vše je vzorné - na nejlepšínr týpí se
objeví Táborová pocta čistoty.

8.10-8.30(9.10-9.30) Rannírozprava
Táborový hlasatel zpívá píseň ke hrám a písním, sltršně oděni se scházíme ve
sněmovišti, zlrodnotíme včerejší den a připravíme se na nový, povíme si o pro-
gramu a předáme drobné pocty se kterými nečekáme na sněm, v případě potře-
by vytkneme nedostatky a necháme proběhnout krátkou debatu o tom, co koho
páIí či hřeje...

8.30-9.00 (9.30-10.00) Snídaně
Další písně se již hladovci nemohou dočkat, oznamuje tolik očekávanou snída-
ni, se snídaní vydáme i oplatek či jablko na přesnídávku (ať nemusíme dopo-
lední program přenršovat)...

9.00-12.00 (10.00-13.00) Dopoledníprogram
A teďuž tobéží naplno, dopolcdnc je porněrně dlorrhý programový blok a hodí
se na větší teréní hry, ale i na sport (r-rení ještě vedro) a pod.,u menších dětí blok
rozdělíme a program vystřídáme (vhodná častější změna),jde-li to, zkontrolu-
jeme, jak si vede služba...

(většinou východní okraj tábořiště), kde se
přivítá den, obřad bychom však neměli zby-



Po ukončení dopoledního progranLl a návratu do tábora nám hlasatel zabubno-
váním oznámi, že se máme připravit na občd, nejen, že si opláchneme ruce, ale
máme-li ještě suchoLr košili, tak si ji vezmeme místo zapoceného trika (to
nezmuchláme a nehodíme do rohu týpí, ale necháme provětrat na sr"ršáku) a
v jídelně vypadáme slušně...

12.10-13.00 (13.10-14.00) oběd
Ještě píseň a mťtžeme se naobědvat (edy jestli to stihla i služba)

13.00-14.00 (14.00-15.00) Osobnívolno
Teď bych doponrčoval skrrtečně ponechat strávit nejen oběd, ale i dopolední
hnr, někteří si potřebují čas od časll ,,zalézt" abýt sami, jiní napíší dopis či dopl-
ní deník, další odejdou hledat kameny na nedaleké ,,naleziště" nebo pozorovat
mravence, i táborová vývěska zajisté obsahrrje několik námětťl pro činnost pro
nenasyty (hlavolam, šifru, co je v táboře třeba...), nebudeme však nikoho kárat
zato, že v tomto volntr ,,nic neudělal"

14.00-16.00 (15.00-17.00) První odpolední program
Projistotu zabubnujeme, volno nebylo určcno spánku, avšak co když nám přeci
jen někdo usnul a nebo neví, jak daleko je slunce na své pouti, a my máme před
sebou další programový blok, při slunečném počasí to nebude moc na běhání po
louce, a tak asi něco v lese nebo u vody...

16.00-16.10 (17.00-17.10) Příprava na svačinu
16.10-16.30 (17.10-17.30) Svačina, předání
denní služby

zase drobné občerstvení a sebere nám to kus
z času na program, možná to malinko zjedno-
dušíte a ten rohlík si vezmete předem do
lesa... My ještě předáme sltržbr_r, nádobí je
umyté a je na to vidět, navíc se nikdo nebr,rde

vymlouvat, že díiví na z,átop bylo ri.rno vlhké
a pod.

16.30-17.30 (17.30-18.30) Druhý odpolední
program

A můžeme pokračtlvitt, nchtl zařadit něco ruš-
nějšího...

17.30-18.20 (18.30-19.20) llodové volno, pří-
prava kmenové rady

Chvilka na přípravr-r dříví clo týpí, zápis do
kmenové kroniky, dop l nč ll í rtlcl ovóho slouptt,
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štíttr (nebo toho ,,vašeho") o aktuální vý
hře, stuha za Poctu čistoty)... Vedení tábora se sejde, aby promyslelo, co
v následu.lících dnech (ídelníček-nákupy, program-co se daří, vztahy mezi čle-
ny, co ocenit, jak pracrrjí rody...) a co je třeba večer probrat s náčelníky rodťr...

18.20-18.30 (19.20-19.30) Příprava na večeři
18.30-19.00 (19.30-20.00) Večeře

Nebudeme jídlo zbytečně protahovat, čeká na nás ještě celý večer.
19.00-21.00 (20.00-22.00) Večerní program

Měla by to být pohodovka, zpivání, hry na přemýšlení, tanec, vyprávění (kme-
nové historky), společné čtení, divadlo apod.

21.00-21.50 (22.00-22.50) Večerní hygiena, večer v týpí
Je čas se ještě pořádně umýt-vykoupat a v čistém si na chviličku sednout do
tepla týpi...

21.50-22.00 (22.50-23.00) Večerní píseň
Rychle se setmělo a nebe je plné zářících hvězd
den stál za to, abycltom jej slavnostně ukončili!

22.00-7.00 (23.00-8.00) Noční klid v táboře
Jestli jsme neměli čas svolat kmenovotl
radu před večerní písní (vytížení náčel-
níkťr rodů), musíme to trdělat ted', raději
kousek od tábora, ať svým rokováním
nerušíme noční klid, nebo v týpí dopře-

a nebo třeba i prší, přesto ten

du postaveném kotrsíček stranoll...
Probereme skutečně to nejnutnější (zítra
musíme vstávat jako ostatní) a máme-li
program dobře připravený jlž před tábo-
rem, ušetříme si několik nočních bdění...

Hlídky:
22.00-24.00 (23.00-1.00) I. hlídka (první)
24.00-2.00 (1.00-3.00) II. hlídka (psí)
2.00-4.0O (3.00-5.00) ilI. hlídka (náčelní)
4.00-6.00 (5.00-7.00) IV. hlídka (ranní)

Tak a máme představu o táborovém dni a aby ji měli i ostatní táborníci připra-
víme si denní řád v írpravě pro vývěskrr - možná vymyslíte pro některé činnosti
zajímavější názvy, aby váš denní řád byl tajuplnějším a krásnějším, nechám to na
vaši kmenové radě.



Z denniho řádtr rrám vyplývají trcelené části programu - ,,bloky", v těch je vhod-
né nechat proběhnoLrt program jednoho zaměření (typu).

Jedeme-li na tábor na tři týdny (od soboty do neděle), máme před sebou 23 tábo-
rových dní. Dva dny odečteme na postavení tábora, jeden den na jeho sbalení a
zůstává nám 20 programových dní.

To je: 20 blokťl ,,Ranní hra" 7 .10 - 1 .30 20 x 20 minut
20 blokťr dopol. programťr 9.00 - 12.00 20 x 3 hodiny
20 bloků 1.odp. programů 14.00 - 16.00 20 x 2 hodiny
20 bloků Z.odp. programů 16.30 - I1,3O Z0 x l hodina
20 blokťl večer. program 19.00 - 2 l .00 20 x 2 hodiny

k tomu :

cca 2 bloky noční hra 22.00 - 24.00 2 x 2 ltodiny
alespoň 10 bloků náhradní program (déšť, zima nebo naopak obrovská vedra)

cca20 - 40 hodin
něco pro marody - drobné ťrkoly,knížka
drobné doplňkové úkoly a hry pro vyplnění mezer,dobrovolné aktivity a pod.
denní obřady (drobné ceny a trofeje)
mimořádné programy a obřady...

a připočteme i ty tfi dny
stavba tábora 2 dny
bouráníabalení 1 den,

protože i ty do tábora patíí a měli bychom je předem promyslet.

Tak jsme si Lrtvořili
představu, kolik času
budeme mít na program a
co všechno musíme pro-
myslet. Teď nám zbývá do
jednotlivých blokťr doplnit
určitý program.

Postupy jsou dva, alc
nejčastěji zřejmě poLržijc-
me jejich vzájemnou kom-
binaci, aby výsledek co
nejlépe odpovídal naširn
představám.



1. postup

4x20 bloků,,program", t.j. l60 hodin, si rozdělíme na jednotlivétypy progra-
mťr, např.:

Příroda, výzkum, pozorováni: 5 x 3,2x2,6 x 1, tj.25 hodin =76Vo
Topografie, meteorologie: 1 x3, 1x2,2xI,ť1. 7hodin = 4Vo
Turistika, zajímavosti okolí: 3+2+l ,3+2+1+2+3+2,1, 1 , 1 , tj. 22 ltodin = 14 7o

Sport-kol. hry aatletika: ] x3,1 x 1 , tj.2Zhodin=14Vo
Spor1 - plavání, vod.výcvik: 11 x 2 , tJ. 22 hodin = 74 Vo

Rukodělná avýtvamá činnost. 5 x2 ,2 x I,tj.12 hodin = J Vo

Zábavné hry, terénní hry: 3 x 3, 3 x 2, Ix 1,

(mimo to = navíc 2 x noční hra)
Tábornictví azálesáckápraxe: 1x 3,5 x2

záb av ně-kl lturní činno st :

Zdravověda-výcvik:
Sněmy, woodcraft (teorie): 3 x 2,
(sněmy zřejmě delší - írprava d. ř.)

Celkem

tj. 16 hodin = I0 Vo

,lxl,tj. 14hodin= 9Vo
6x2,tj. 12hodin= JVo
2x l,tj,2 hodiny = l Vo

tj.6hodin= 4Vo

160 hodin = 700 Vo

A potom zaně dosazujeme konkrétní programy a ty pak sestavujeme do ,,rám-
cového programll tábora"(viz dále). Sami jistě tušíte, že takto přímo, bez postup-
ného sestavováníjednotlivých dní, to půjde obtížně...

2. postup

Začit sestavovat programy jednotlivých dní -
,,rámcový plán" postupně na všechny táborové dny...
a z nlch rozpracovávat jednotlivé bloky.

Kombinace - tedy co nejlépe:
Zvážime, které programy chceme v každém přípa-

dě na táboře uskutečnit - co je pro nás nejdťrležitější a
kolik na to potřebujeme času - časových blokťr.

Například:
Táborová hra-ll části: zahájení (na zahajovacím táborovém sněmu) l.hra -

tábomická praxe - 3 hod., 2.hra - r-Lrkodělná činnost 2x2hod.,3.hra - topografie a



terénní hra (ano-ne),

ukončení, vyhlášcn í,ceny.
Tr_rristika: dvoudenní putování s rroclehcln na táboře přátel, s návštěvotr těch a

těch zajírnavých míst, celé jako sor_ltčž, za splrrčnó úrkoly výhody do táborové hry...
Obřady: 2x snčm - zahájení,Lrkončení (2 večerní bloky).

Initi 3x 2+2hod...
Vigílie (cca2 táborníci - předpoklad, osobní příprava).

Příroda: Jurášova vycházka na mez (v termínrr Jr_rrášovy návštěvy).
Norkova ptačí vycházka (brzy ráno pro zájemce).

A teď už začneme postupně tvořit ,,rámcový plán" tábora. Z před- cházejiciho
vidíme, že s některymi změnami denního řádu brrdeme počítat předem (4 hod, dop.
blok na 3. část táborové hry, sněm).

Rdmcouý program tdbora
Je rozpis programll na jednotlivé drry, tak jak by měl za ideálních podmínek pro-

bíhat. Vychází z programových blokťr, které
máme zájem přednostně stihnout (budou pro
vyznéní tábora podstatné), které doplnímo o další
bloky, které doplní pestrost programu. Počítáme

\ i se změnami, máme připravené náhra

V,z_ my. Při sestavování střídáme rr"ršná,
<"?/?'4 -^^x.,+^l^! ,. 1-1:l---,_: I\Txl-^l:l. _^,zaměstnání s klidnými, Několik llolyurl rrvr a

činností, různá překvapení nám pomohou udělat
tábor zďlimavý i pro ,,mazáky", kteří s námi
jedou po x-té.

V rámcovém plánr,r si označíme upřednostně-
ní vybrarrých pltlgrarlů, oclkaz.y na spcciírlní programy jednotlivců (abychom na ně

nezapomnčli, příllircinč ncclčlali všc poslední noc před závěrečným sněmem), posu-
ny v časovónl rtlzvt,htt clnc (pozor na zachování délky spánku i na krátké osobní
volno). Pocl plclgralrry.jcclntlt|ivých dní vypíšeme i co máme y záIoze a co mámc
pro marody. (N.l}. Nčk<llik kopií na škrtání a,,šipkování"(posuny) na táboře occ-
níme.)

Pozor! Nava4Lr.jící rt1,lstíhlti zaměstnání, např. táborová hra, výzkum přírodní
lokality u táboral složcrlii z rlčko|ika částí, je dobré co nejrychleji ,,předehrát" (větší
část splnit již v první pťrli tiibtlra) abychom vše stihli! (Zména počasí pak nebLrdc

tak nepříjemná.)



pŘípnnvn pRoGRAMu

Heslovitě máme sepsáno, co který den budeme dělat.

Např.:
6. den před budíčkem - pro zájemce Norkova ptačí vycházka,
- ranní hra - lov na rybníce (čluny, míčky, síťky na lov)

dopoledne - spoft: 1.část-tr_rrnaj v lakrosu,
2. část - Iukostřelba (zaj.bez,pečnosti!)
pravidelné prostřídání rodťr!

odpoledne _ prťrzkum mokřiny, mapka se zákresem stanovišť rostlin,
(N.B.využití Norkových znalostí př.)

- tvorba - výroba štítťr na,,bojovku" do táborové hry,
večer - nácvik indiánských písní a tancťr (velký br-rben)

noc - nocování mimo tábor do zasvěcovací stezky pro
nejmladší táborníky, prověření hlídky,

Teď podle potřeby jeclnotlivé bloky podrobněji rozpracujeme. U sporlovních
programťr to brrde většinou jednoduché (systém soutěŽe, splnitelnost orlích per,

pomůcky, hodnocení, výsledkové tabulky, odměny ...), těžší to bude s podrobnotr

přípravorr táborové hry a dalších her, ke kterým je třeba vyrobit mnohé pomůcky,
případně doplnit vlastní znalosti, a tak se o tu práci podle moŽností ve kmeni roz-
dělíme. I výpravám do okolí věnujeme patřičnou pozornost - není marné dopředu

nahlédnout do rťrzných prtrvodcťr a map. Nestane se nám, že táboříme pár metru od

něčeho bezvadnýho
mnoho kilometrťl od
domova a nenavštívíme
to pollze pro neznalost.
Na co ještě bereme při
sestavování programll
ohled? Již jsme naznači-
li umístění tábora (mož-
nosti pro hry, sporty,
výpravy...). Dále: zna-
losti a zdatnost členů,
jejich zállby a zájmy
(,,pro každého něco!").
I jaké možnosti nám
dává naše kmenové
vybavení.
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Td"boroud, hra, motiacLce tdbora
Dobrá motivacc jc pro tzíbor vcllni důlcžitri. U dětských táborů je většinor_r spcl-

jerrá s táborovoLr lrrott. Ta sc včtšinou sklácli]l z ctítčích her a írkolťr (ty J. FoÁlal.
aazval úrseky, pozdčji sc vícc vžilo ctzrpy -M.Zaplctal) hraných v rťrzné clny aprtl
Členy to bývá nejpřitažlivější a nejdťrležitější program na táboře. Motivace dodí
úrkolťlm zvláštní kouzlo a r_rdržuje romantickotr atmosférr-r tábora.

V zaběhlém kmeni mťržeme hru rozehrát již dlouho před táborcl-n, zpcstří ttl
celoroČrrí program a při ťlspěšném začátkl a dobré graclaci na vlastním táboře spojí
vše v íržasný příbčh. Když všc začneme hrát až na samóm táboře, pak i zmínka pře-
dem zvýŠÍ napětí a očekávání. Proto hrr"r připravrlerne většinou jako první z tábo-
rového programll.

Dobře se nám osvčdčilo napojit na hrr,l i ostatní táborovó činnosti. Za splněná
orlí Pera, zabody z ostatních programů, ale i za chování ke kamarádům (hoclnotí
ostatní), splněné služby a získané táborové pocty (např. čistoty) získávaly rocly
nebo jednotlivci výhody do vlastní hry. (Např. při hřc Toulky českou minr,rlostí
jsme jednotlivce postupně povyšov alj až do ,,rytířskólro" stavll. Každ,é povýšení
,,zvětšilo sílu družiny" ve hře, Při hře ,,Kesurgia" dostávali jednotlivci kameny
z pokladnice města, ty mohli vložit do vybraného úrseku hry - ne však zpétné - a
procentuelrrě navršit body vyhrané.) Často se bodrrle (jedním bodíkem) t-l,v. ,,z,prá-
va", tedy její nalezení v okolí tábora. V ní bývají instrukce kzahájeni lrry (neozná-
míme-li, že se bude hrát ,,táborovka", ale pošleme táborníky např, na dřevo a zprá-
va bude tam, nebude problém příště svolat tábor dohromady).

Předpokladem úspěchu je:
Zrralost nrotivace - při-

měřené pročtení dostupné
literatury - a její přiblížení
táborníkťrm. To mťlže být
různé, nejčastěji však krátká
čtení okolo tří minr"rt, Spád,
napětí, něco souvisejícího
s následně plněným úrko-
lem. (Uspěšné byly i kresle-
né seriály, zprávy tajným
písrnem...) N. B. Raději vo-
líme motivaci logicky nava-
zljíci - ,,na pokračováni".



Stavět hn_r ,,na míru" - prostředí (znalost místa tábora, možno
i z map a prťrvodcťr), věk a pohlaví hráčťr, jejich zájmy, zállby (,,pr:o každého
rrčco","nějaký bombónek či špek"), složení hracích skupin, tábornická zdatnost...

Příprava pomťrcek a rekvizit.
Zajímavý zpťrsob vyhodnocení jednotlivých her i celé hry, bodování, vnější

synboly...
,,Lépe méně ale lépe" a vše dťrkladně,
Rťlznorodost úkolů, hodně překvapení, pro

),
í.ii

kluky i věci velmi náročné (skryté
přesuny, noční les, dlorrhé běhy -

pozor na jednotlivce se zdravot-
ním omezením!).

Pťrvodně jsme nabízelri
(Pajda, Perník a Wikki) zpraco-
vanou celotáborovku do celého
speciálu se vším všudy - neuspě-
li jsme a proti své vťrli se pustili
do tohoto pustého teoretizování,
k němuž navíc nemáme nadání
(odpusťte nám!). Proto alespoň
jednrr malorr kostřičku hry popr-
vé hrané v Jestřebských horách

- ovLK 93

v roce 19B5 zpracovanoll Wikkim, Hr-rgem a Swabem. Swabem později popsanou
a na zál<],adě zkuš eno stí čás tečně přepracov anou. . .

Motivace: Příběh Jiřího Rustera, bělošského chlapce, adoptovaného
Irokézskými indiány. Životlrokézťr v období anglicko-francouzké války v polovi-
ně 1B.století.

Literatura: Anna Jlirgenová, Modrý pták, Mladá fronta 1953

Hodnocení, vnější znaky, rekvizity ponechám na vás - literatury o svazku pěti
národů Irokézťl je spor_rsty a kdo tápe, obrátí," .ru Čikriku, Hiawathu, Tagaju-thu
nebo pročte Wampumy Neskenonu.

Následuje pár příkladťr etap ve tvafu:
Usek. Název. (Text v knize).
Strr-rčný námět k činnosti - nlltno rozpracovat pro vaše členy, patřičně rozvinout

a doplnit pravidla.



TABOROVA HRA

I. Porážka generála Braddocka (str.15-22)
Bojová hra v členitém terétrr,r s lrracími kor-rlemi. Na začátku cesty hracím írze-

mím počká první vylosovaný rod dohodnLrtý čas, než se ostatní (tři rody) na vybra-
ném místě Ll cesty rrkryjí. Potom se vydá s rozhodčím (časoměřičem) na cestlr a
pozoruje pozorně okolí. Jde pohromadě, nesmí se roztáhnout na víc než J m. V pří-
padě zpozorování ukrytých soupeffr ,,nepřátel" zvolá hráč ,,Boj !" a ziská výhodrr
(minutu plr-rs, když se nerrbrání, hrací "život" plus, zvitězi-l1). Hráči se poté vyřa-
ztrjí koulemlZasaženi si sednou nazem. Hráči na cestě nesmí zboje utíkat. Skrytí
nesmí na cestu. Měří se čas, Udrží-li se hráči na cestě pět minut, vyhráli apočitaji
si, kolik jim zůstalo hracích ,,životťť'.

Další výhody se získávaji zakažďý zásah náčelníků skrytých rodů. V případě,
že boj nevyhlásí posttrpující rod a skryté rody r-rsoudí, že je vhodná doba pro ,,napa-
dení", vykřikne vybraný náčelník: ,,Na ně!" Moment překvapení je jistě výhoda, a
tak výběru úkrytu i rozmístění se skrývající rody pečlivě věnují.

Pořadí: a) ubránil, nerrbránil b) životy, čas bránění c) výhody...

II. Irokézské hry (v Dlouhém domě rodu Že|vy) (str.29-34)
Drobné úkoly a hry.
1. Přihrávky tenisového míčku na vzdálenost. Příslrršníci rodu se pravidelně

sřídají v házeni a chytáni míčku (první na druhého, ten na třetího atd.), až překo-
nají určenou vzdálenost. Hody se sčítají, nechycený se počítá do počtu hodů, ale
házi se znovu.

2. Štafetový běh. Rod si rozdělí oknrh (cca 2 km) na írseky podle béžecké zdat-
nosti členů. Běží se na čas s předávkou štafetového kolíkrr.

3. Vyskvrnění králika. Rodům se počítají tři nejlepší dosažené výsledky.
4, Střelba z luku do dálky. Sorrčet vzdáIe-

ností.
5. Střelba z luku na terč. Sor_rčct bodů.
6. Lov na jelena. Počct ťlspěchťr.
7. Setonova hra. SoLrčct bodťl.
Pořadí: součct clílčích pořadí,

III. Indiánský lékař (str.99-100)
Stavba ind. potní ohýšc (initi).
Rody postaví v rlanóIn časc na určeném

místě potní chýši pocllc nltvodu ke stavbě.
(Nejlépe vhodnou i pro vašc nlrslcdné lživá-
ní).
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Bodově ohodnotí soupeře
Pořadí: sorrčet bodů.

IV. Nové světlo (str.49-54)
Rozdělání ohně třením dřev (a křesáním).
Na nejlepší táborové časy. Nebo od vyhlášení s přípravou nových souprav na

rozdéláni ohně třením dřev (mimo řemínkrr a želvy) na čas až po rozďělání ohně,
Nebo rozdělání ohně vlastní sollpravoll v nepříznivých podmínkách.

Pořadí: dosažený čas.
N.B. V době, kdy jsme nerrměli rozdělávat oheň třením dřev - pro nedostatek

zkušeností - jsme často používali lupu. Zktrste to taky! Oheň vám zažehne Slrrnce!

Y. Za obchodem (str.101)
Lesní hra.
Na mapě je vyznačeno hrací ítzemí - loviště. V něm rozmístíme lístky s obráz-

ky kožešino vých zviřat. (40 x l 0 druhťr). Hráči - lovci vyráži v pravidelných inter-
valech na lov. Mají vymezený čas (aby prostor nevybrali) - např. 2 min.(podle veli-
kosti írzemí) na návrat. V hracím izemi se pohybují dva protihráči (všem rodům),
kteří představují medvědy, své vyrušení trestají vyřazením lovce a ,,sežráním" jeho
kořisti.

Svťrj úlovek-nález mohou lovci směňovat v ,,obchodní stanici" zavěci potřebné
- kartičky se zbožím (sekyra, prrška, náboje, sťrl, látky... 20 x 10 dnrhů). Stanoviště
ve stanici vyhlašují, co zrovna vykupují zakožešiny acozanénabizi (mají na skla-
dě).

Např.: zatřil<rá|lčí - kotlík, zavlčí - pušku. Nabídka se opakuje třiklát a až se
potřetí i uskuteční (při nezájmu se případně vyškrtne), stanoviště ji zméní. (Pečlivě
dopředu spočítat a rozepsat pro jedn. stanoviště!).

Obchodující rody sledují nabídku stanoviš{ posuzují ceny, sledují co mají
k výměně i co potřebují a snaží se získat co nejvíce írplných sad zboži.
Nezapomínají posílat členy na ,,lov".

Pořadí: počet írplných sad, případně počet dalších kartiček se zbožím.

VI. Medvědí náhrdelnft (str.102-105)
Lesní hra, záIesácké vaření.
Náčelníci rodů (medvědi) se Lrkryjí v oknthu 500 m od tábora v lese. Za 3O

minut vyráži ostatní hráčilovci hleclat meclvědy. Členové rodů pohromadě (např,
v rojnici) tak, aby o sobě věděli. Každý objevený medvěd mimo jejich náčelníka
jim předá lísteček - "medvědí život". Po dvou hodinách první část ukončíme.



Pořadí: počet bodů, zachované medvědí životy ...
Upozornění: Hra není vhodná pro vegetariány, vegany a další.

VII. Noční lov (str.l18-120)
Noční lovecká hra na člunech.
Rody si vyrobí dvě dlorrhohořící pochodně

a nemají-li, tak i dva luky a 18 šípťr. Šípy mají
hroty omotané látkou a napuštěné vodovkott
v barvě rodu. v noci se rod nalodí na dvě kanoe
a na příďpřipevní pochodeí. Zapá|íji a vypluje
prozkoumávat břehy velkého rybníka. S dru-
hým člunem se dorozumívá pouze hlasy zvířat
(vlci-vytím a pod.) ObjevíJi terč (1x1 m, do
15m od břehu), může na něj vystřelit, hrot šípu
před tím lehce namočí ve vodě (barvu). Terče
jsou tři, a tak není dobré vyplýtvat všechny šípy najeden cíl. Po objevení cílťr nebo
Po zhasnutí pochodní přistanou a írkol mohou plnit další, které teprve teď přivede-
me.

Za zásah terČe je bod, za zásah nakresleného zvííete dva a za srdce je pět bodťl,
V jedné barvě (ednomu rodu) se počítají na jednom terči pouze tři néjlepší zása-
hy.

Pořadí: počet bodťr.

VIII. Hledání cesty (str.67-71)
orientační hrzr.

Zmista mimo tábor mají rody (bez pomůcek) najít cestu zpět.
Pořadí: podlc příchodu.

IX. Wampumový pás (str.l23-126)
Obrázkovó pístntl a signalizace.
RodY jsou rozdČlcny rra poloviny. První dostane zprávu, nakreslenou obrázko-
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signalizací zbytku rodvým písmem, má ji vyluštit a předat
Pořadí: írplnost, smysl, čas.

Cvičíte posunkovorr mluvu? Zktrste ji místo signalizace.

X. Návrat do Úrodné země (str.l44-156)
úkolová štafeta.
Členové rodu se co nejlépe rozděIina ne;silnějšího, nejchytřejšího, nejobratněj-

šího, nejpřesnějšího, nejrychlejšího a pod. podle našeho požadavku (počet ,,nej"
odpovídá velikosti rodťl-počtrr členů). Zatim nevědí, co je čeká a jak se rozdělili
soupeři.

Ke každém, ,,rJ"j" máme jeden ťrkol (nejsilnější táhne kládu, stejných klád
máme jako rodů), Úkoly se plní posírpně od prvníh-o k poslednímu. s káždým spl-
něním se předá symbolická štafeta dalšímrr ,,nej" v rodě. Namáhejte se a vymysle-
te jim to pořádně, je to závěr bry!

Pořadí podle pořadí.

Stop! Pro představu stačí.

Do táborových her však lze zapojit i složitější írkoly. Stavbu dřevěného táboro-
vého mosttt, nácvik záchrany zranéného a další. Někdy si příběh pro táborovou hru
vymyslíme sami právě na úkoly a hry, které chceme hrát.

Sedněte si s kamarády, vyberte vhodnou motivaci a zapojte fantazii. V hlavě
přehrajete mnohé varianty vašich her, vlastně i vymýšlení jebáječnázábava - znáte
většinu možností a těšíte se, jak ostatní překvapíte. Další kamarády zapojte do
chystání rekvizit - kostýmy (o bývá,,bomba"), nová deskováhrarozvijející moti-
vy táborovky (pro špatné počasí), diplomy, kartičky a denní programy s tématic-
kými obrázky, záznam výsledků (bodovací tabulka, mapa se znázorněním cesty,
slepá mapa s postllpně odhalovaným obsahem a náhodnými objevy,...) pomůcky
k jednotlivým hrám, odměny zavítézstvi v úseku hry (barevný korálek nakožené
šňůrce, stuha na rodový štít,...) aza celkové prvenství i prohru (placky, štít, vyši
vaný váček,...). Tábor je jen jednou za rok a vzpomeňte si na svá předsevzetí
z minulého roktr!!! Už je nejvyšší čas začít!

Táboříte samí starší - zkuste vyrnyslet každý jednu hru pro všechny ostatní,
hrejte na jednotlivce a za svotl (nehranou) hnr získáte plný počet bodů, když ji
ostatní ocení nebo nulu, když neoccní (v tom případě se příště polepšete a teďnikde
neplačte, počkejte co se nezdaří ostatním).

Wikky
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vzpomenete na loňský tábor, snad na své kamarády, odvážnější na zimní tábo-
ření. Příjemné vzpomínky, že ano? Pojd'me si tedy popovídat o tom, co spoju-
je všechny tyto představy - o indiánské "stanu" - týpí.

Sgmbolika týpi
Týpi jejednak celoročním obydlím některých severoamerických Indiánů Plání,

ale také jejich chrámem s velkým symbolickým nábojem. Týpí však porržívali
i Hidatsové a Mandani, kteří bydleli v zemních chýších a týpi používali na lov.
Zem v týpi je přímo součástí Matky Země, tyče pak spojením s Nebem, s Velkým
Duchem. Knrhový tvar týpi kladně působí na psychiku.

Tyčjižně od vchodu symbolizuje ze světových stran východ, základni trojnoha
pak jlžni, západni a severní stranu.

Týpibývápostaveno vchodem na východ, jen při dlotrhodobě špatném větru lze
týpí natočit tak, aby byl lepší průtah.

Naproti vchodu do týpí je nejčestnější místo - oltář. Je vytvořeno z hlíny
z ohniště a na tento "kopeček" se pokládají vonné bylinky a na zapichnutých vidlič-
kách dýmka. Oltář se nikdy nepřekračuje, ale obchází se.

Místo pro aúběr tdbora
Indiáni vyhledávali k táboření rovná místa se stromovým porostem, chráněné

hřebeny a příkrými svahy. Při kmenových shromážděních však tábořili na vyšších,
plochých místech, kde stavěli
svá týpí do vclikóho kruhu,
ktery mčl hlavní přístlrp z vý-
chodu. Plán táb<lra byl ncíbr-
mální (obr. l ), ptlltlha.jcdnotli-
vých týpí z/tvisola tla rodil-t-
ných vz,tal,ích, LtInístční na
předchozínl tábořišti a gcogra-
fických podmínkírc h. l)říbLrzní
zpravidla bydlcli vc vz.írjctnrró
blízkosti, a|ekažůá rrovč vzni-
klá domácnost si mol-tlit sillllA
vybrat, v jaké části ttibtlra
br-rde bydlet.

Yyslovte si nahlas slovo týpí a zapojte svou fantazii. Snad si

Obr. 1 Uspořódání tábora



ryPl NA TABoRE

Kromě zimních měsíců se podle umístění tábořiště dalo snad-

no usuzovat, o jaký kmen jde. Místa poblíž vody a beze stromťr si vybírali zpravi-
dla Siouxové, zatimco Čejeni a Arapaho dávali přednost otevřené prérii. Kiowa a

Komančové tábořili mezi stromovými porosty, Osage, Omaha a Pawnee v hustých

houštinách. Na našich táborech se však snažte nikdy nekombinovat stanové tábory

s týpím (to by mělo být oddělené, aby na něj nebylo od tábora vidět).

Vybaaení týpí
Než začnete shánět materiál pro výrobu nových věcí do týpí, zamyslete se, jak

jste na tom s pořádkem v týpí. Věřte, že skromně vybavené týpi, ale krásně rrklize-

né (ne jen v okamžiku bodování či těsně po ílklidu) mnohonásobně předčí své

materiálně bohaté, ale nepořádné bratry.
Nejvýraznějším a nejosobitějším prvkem vybavení týpí je lenoška či postel

z vrbových proutků. Návod na jejich výrobu můžete najít ve Sborníku Hau Kóla
(BV č. 4193). Postele mťržete rozmístit brrď po obvodě kruhtr, nebo nasměrovat je
k ohni (obr. 2). Druhý způsob je častejší pro společenská setkání, prvnímu bychom
mohli přezdívat "lůžková úprava" pro noc. Postele je dobré mít kousek nad zemi
(izolace). Pokud se však rozhodnete položit je rovnou la zem) je dobré dát něco
pod ně jako podklad. Tímto podkladem může být staré plátno (případně i impreg-
nované), deky, kožešiny. Nikdy však nepokládejte nic přímo nazem - věci velice
snadno navlhnou a chytají plíseň.

Své věci můžete stylově ukládat do bedýnek ze dřeva pomalovaných indián-
skými vzory nebo do indiánských krabic či do parflache z nevydělané kťrže

(Sborník Hau Kóla _ BV č. 3193).I zďe plati praktická rada, abyste pod každou kra-
bici dali alespoň dvě polínka,
Jak vidíte na obr, 2, véci v týpí
bývaly v páru.

Na drobnosti Indiáni použí-
vali lining tašky, které byly
krásně a pečlivě zdobené (Sbor-
ník Hau Kóla - BY č. 4194),

Pokud by vás odradilo množství
práce, které je pořeba k výrobě
takové lining tašky, můžete si ji
vyrobit z dekoviny a místo
celoplošné výšivky využít korál-
kové lemování či našití pnrhťr.

A, B, C - roz.estavění lettoškil- opěrlq se Často rozestavova-

vých postalí, juk to děktly Iy takto. Lépe se na nich
SiottxovóaŠujeni.Z-oItářX- hovořilo i pracovalo a byl
tlřcvo tt vocltt K - kuchyň lepší kontrtkt s ohněm.

Obr. 2 Možnosti rozmístění lenošek

I§"^§
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věšet na lining (o něm níže). A co se nej-
častě.li objeví na liningu? Přece ozdoby na krk, pipe bag, lining taška na osobní
věci, štít nad čestným místem, luk a šípy. při slunném počasí bylo zvykem maji-
tele štítu pověsit štít na trojnožku vedle týpí. Indiáni věřili, že slunce dodává
bojovnftům a jejich štíďrm sílu
v boji s nepřáteli. A my woodc-
rafteři si na lining můžeme
pověsit woodcrafterskou šer-
pu, svazečky nasbíraných
bylinek, hospodyňky pyt-
líčky s kořením (nesmí být
ale příliš téžké). Indiáni
na lining ale nikdy
nevěŠeli Šaty. ty scho-
vávali v parflaších,
kde dále skladovali
l susene maso,
směs pemikanu a
další trvanlivé
potravrny.

Obr. 3 Vnitřek lýpí
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Lining (čti lainirug) a ozc;íL

Ríká se, že týpi bez liningu není týpím. pro Indiány kromě estetického význa-
lllu a poskytnutí většího soukromí měl lining ještě jeden význam - bezpečnostní.
.loden Indián byl zastřelen přes stěnu týpí, kde nebyl lining. Na týpí byl totiž vidět
tlbrYs jeho postavy. V zimních měsících je možno lining zespodu odvázat a nechat
volně viset. Prostor v týpí se zmenší, a|e zatoje v týpí větší teplo.

Na obr. 4 máte jednoduchý nákres liningu. Je to pnrh látky složen é z lichobéž-
níkťr. PeČlivě si vŠimněte stylu vázáni tkalounťt, ty jsou velice dťrležité. Na dolním
lenu jsou tkanice našity asi 15 - 20 cm od konce spodního lemu tak, aby přebýva-
jícilátkaIeŽelana zemi v týpí. Dťrležité je také to, abyste při přitloukáni liningu
kolíky lining příliš nevytahovall ztýpí, ale aby spíš končilo stejně s írrovní plach-
ty týpi. kdybyste lining měli moc vytažený z týpí a těsně pod ním věci, mohli by
vám při dešti navlhnorrt.

Ozan má zhruba trojúhelníkový tvar
a je přišit k zadnímu dílu liningtr. Konec
ozanlr se přiváže dvěma provázky
k protějším tyčím. Ozan je velice prak-
tický hlavně při deštích a v zimnich
měsících. Nehodí se však, máte-li v týpí
oheň, který příliš kouří. Sití je velice
složité a dil ozanu s liningem se díky
svémtr ne zcela pravidelnémll tvaru
špatně skládá. Obr.4 Nákres liningu

Zayky u týpí
Týpí není jen stanem, je něčím mnohem víc - je symbolem kultury amerických

lndiánů a jejich způsobLr života. A s tím je spojena spollsta zvyků.
První je uŽ při vstupLr do týpí. Příchozí zaškrábe na plachtu týpí nebo zatleská.

Ozve-li seztýpi hau (lakotsky) či oki (čcrnonožsky) čijinak se projeví souhlas, pří-
chozí mŮŽe vstoupit. Není-li vitán, ozvc se wo. Svou nepřítomnost nebo požadavek
ncrušení vyjadřtrjí obyvateló týp;í pYekříženými větvičkami zapíchnrrtými před
týpím. pokud nikdo není doma, rrikcly bez dovolení nevstupujte do týpí - považuj-
Lc jej zazamčené,

stojíte-li ve vchodu týpi a divitte-li sc směrem k oltáři, po vaší pravé ruce je tzv.
"mr-ržská strana" (severní), kde seclí nvžL a po vaší levé n-rce "ženská strana''
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Qlžní), kterou obýva.lí ženy. V čele týpí (naproti oltáři) sedí maii-
tel Či náčelník (nejvyšší hodnost), ostatní vedle něj sedí podle hoclností, vážeú
hosté sedí vedle majitele.

putuje-li nějaká věc týpím, mr-rsí projít všema rttkama na své cestě k dotyčné
osobě. věci se nepodávají přes vchod, alc vrací se zpátky, až dojdou na druhou
stranll. A nezapomeňte - v týpí věcmi neházíme, přináší to smťtlu!

Při chťrzi v týpi není slušné porušovat kontakt sedící osoby s ohněm. Indiáni
proto za sebou nechávali uličku, kterou sc procházelo, aby nebyl přerr_ršen kontakt.
Bylo-Ii nutné projít předem, procházejici člověk každémrr řekl: "Odpusť bratře
(nebo sestro, bratranče, sestřenice). Oslovení (bratře či bratranče) záviselo na yzta-
hrr k danémrr člověku. Je-li to člověk blízký, použijeme oslovení bratře iči sestro).

Dobrým zvykem bylo, že když přišel nově příchozi do tábora, šel se nejdříve
představit,do náčelníkovatýpí. To bylo nejvýraznéji ozdobené, nejčastěji mělo na
koncích tyčí červené fáborky anazvedací tyči byla nějaká hodně výrazná ozdoba
(např. koňskáčibizoni oháňka, nápadný červený fáborek).

Indiáni si rádi dávali dárky. Když chtěli někomu dát dárek, dali mr_r ho do jeho
věcí tak, aby ho mohl najít. Nebo mu to dali osobně s pocitem, že obdarovaný jim
dělá službLr, že danou věc přijímá,

Občas mťržete vidět Indiána opřeného zády o své týpí. Tím, že se opírá o své
týpi, je stále ve svém týpí a okolo něho se může vytvořit stejný kroužek jako v týpí
(Ženy po jeho pravici, mrrži po levici). Indiáni takhle rádi sedávali - odpočívali,
vyhřívali se na sluníčku, diskutovali nebo pracovali.

chtěla-li mladá dvojice, která ještě nemohla být spolu sama, trochu soukromí,
přehodili přes sebe ve vchodu týpí dívky deku. Své soukromí měli a přitom byli

llkó 1ttt t,cIónl obvodě.

pod stálým dohleden
matky,

Jdete-li k někonru
na delší návštěvu spoje-
notl s jídlem (Indiáni
jsou velice pohostinní a
vaši návštěvu si pova-
žulí za čest), vezměte si
s sebott vlastní jídelní
miskLr, hrníček a lžici.
Nádobí si pak odneste a
rrmyjte, abyste svým
hostitelůrm nepřiděláva-
li práci.

()hr, 5 A - Při dešti nebo opouštíte-li tábor, nezapo-
mcňl.c zakolíkovat vchod. B - Natočení chlopní podle
,sttttint vělru- C - Vykasdní při slunném počasí, l7e

ň\
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Oheň a kuchyň
/,vláštní kapitolorr je oheň. Patří k nepsaným pravidlťrm některých našich

1,1rrcrlťt, že do ohně neházíme ani plasty (to do žádného ohně), ani papíry, ani kon-
tetvy.Zvyky se však mění kmen od kmene, proto se vždy raději zeptejte majitele
tyllí (hostitelky), zda např. papírek mťtžete do ohně vhodit.

lrrdiáni měli k ohni ítctu, a proto
vltly dávali část svého jídla do ohně
1lrlio dar Velkémrr Duchu. Než všichni
zlrčnou jíst, hostitelka dá do malé
rrrisky část jídla a obřadním zpťrsobem
(tltla nebo šaman) je vsype do ohně se
sltlvy: "Velký Duchr-r, pojez s námi."
l\lklrd by tento obřad nebyl proveden
lr cítili byste potřebu jej provést, mťrže-
rrro si jej provést sami za sebe a do
rlltně vsypat troškr_r ze svého jídla.
( )hniště by mělo být rrpravené, to
tlhnáší i pravidelné vynášení popela.

Při přípravě jídelníčku se snažte
virřit jídla, která se připravují ze sllro-
virr. Vždy vypadá lépe, když hostitelka
lirírjí mrkev, než když roztrhnc pytlí-
t'ok Vitany. Suroviny (rnoLrka, čaj,
lly|inky, crrkr) mťržete skladovat v lát-
litlvých pytlíčkách, které pak můžete
rrložit do bedny. Jistě každá hospodyň-
liit ocení, když dostane sadlr tčclito
1lytlíčkťl (co vy na to?),

I )rlporučená literatura:
Sborník Hau Kóla
.I. Macek: Táboříme v týpí
'f. E. Mails - Mystičtí válcčníci Plilrní
l{. a G. Latrbinovi - Indiánskó týpí
l. Nagy - índianok

Mýval - Lenka Mašková
Waštewin - Radka Skoupilová
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()pustíte aůbec někdy td"bor?

KctyŽ jctlctc tttt tiibtlr na tři neděle, věnrrjete nějaký čas také poznáni okolí vaše-
ho tábořištč' '/nzíLc tlktllní lesy, vesnice, památky? Nebo se celou dobu pohybuje-
te po ti.rboř-išti a.icho bczprostředním okolí?

Ti'rbor obvyklc Lrteče jako voda a ti, co tábor vedotl, obvykle nemohott nachys-
taný program do tó krátké doby vtěsnat. Proto se často na táborech stává, že se
kmcrt ztt cclý tábor vydá tak akorát na nákup a vykoupat se k nedalekémLr rybníku.
To jc alc rnoc velká škoda, plotože putováni, výletění, vandrování, courání, choze-
ní a související činnosti jsou zajímavým zpestřením a vítanott změnott mezi pro-
gralncm béžných táborových dnťr,

Putovat se dá všelijak, dťlležité je přitom na jak dlouho, jak velká skr-rpina
a s jakýrni podmínkami. Je-li delší tábor a neleniví táborníci, mťrže se vyraziti více-
krát a pokaždé jinak. Nemluvím zde o béžných výletech, kdy se s baťůžky vyrazí
na pťrl dne, ti odvážnější na celý den, někam k vodě rrebo na hrad. Mlr-rvím o puto-
vání, kdy chodíme lesy, poznáváme kraje, navštěvujeme lidi a hrajeme hry, ty,
o kterých nám napsal Miloslav Nevrlý, i ty své.

Kmenoaé putoadní
Jednou třeba mťrŽete vyraziíjako kmen,

vhodné je asi na pět dní. To r"rž se dá jet
i trochu dále, přičemž doponrčuji navštívit
lnísto, které je zajímavé v daném kraji,
bLrdete-li třeba na slovensku, navštivte
F'atru, budete-li na Šumavě, nebojte se zajít
Ira ritkoltskou či německou stranu! v sever-
ních Čcchách si nenechte r,r.lít Českosaské
Švýcarsko, v severovýchodních Čechách
Adršpach...

(]csta sc samozřejmě neskládá jen z cho-
zt:rrí, i když. alespoň 10-15 km denně byste
rrrč,li trjíl. l)Lrtování mťtžete začlenit do tábo-
trlvt; ltt,y il r<lzhodně by ho mělo provázet
lllll()/slvi llříčck. Pokuste se por-rtavou for-
tltrltt vzlrtltlit rl svých bojovníků a sqaw

3\



/,l|(,l)) 0 kulturu a památky bílého mttže - v Cechách na ně narazíte
rr,r |,lržc]ém koku. Čteni z prťrvodcťl bývá zajímavé až pro větší fandy - vyberle
,,;rrscl zajímavosti a pověsti k objektr_r se vztahr_rjící, rozhodrrě zapoirreňte na letopo-
t tyt 'lnáte knihu Labyrintem tajemna? Její podtitr"rl zní Prťrvodce po magických
rrltstoch Ceskoslovenska, napsal ji Martin Stejskal s Alberlem Marenčinem a vyšla
v l()ce 1991 v nakladatelství Paseka. Kniha obsahu3e soupis tajemných symbolťt
(t,t,r,[, černá madona, divoženky, hejkal, tajné chodby,...), soupis míst, kde se ďlznó
tlrjcrnné věci objevr"rjí (míst je zde velmi
tttlttlho, kolem 1500) a návrh několika tras
k;lutování.

Nebojte se ptát starších lidí, hledat kroniká-
rt,, navštívit faráře! Zajímavol hrou (neopakrr-

1t,-li se příliš často) je zjišťování co největšího
rrrrtožství informací o dané vesnici nebo stavbě

rozdělte dětičky do skupin po 2-6, udejte
rlrrllr-t kolem 1-2 hodin a ať se ptrstí do pátrání|.

Při putování se mťtžete rozdělit, na dobu od
rlčkolika hodin do jednoho dne mohou např.
rtrcly putovat samostatně a sejít se na daném
t,ílovém místě. Cíl může být specifikován mís-
tt:lrr (např, hrad Rýzmburk, nebo nějak dobro-
tlrtržněji, např. pomocí rrdání zěrněpisné šířky
ir délky, pomocí azimuttt z rozhledny, prťrhle-
rltr v údolí nebo systémem zpráv, kteró poutní-
t:i nalézaji cestou anebo dostanolt na začátkrr a pruběžně otevírají během cesty. Na
( cstll je vybavte nějakými írkoly (zjistit něco o památce, vydělat si prací na jídlo
lr1lod. - viz. dáIe plltování vc skr_rpinách). Vhodné je také definovat podmínky
(llcpor-ržívat hromadnou dopravu, dorazit do určité doby, zda se smí stopovat, mají-
li chodit po turistických značkách).
/,l.iímavájsou i další zpestřcní, např-íklad dejte podmínku, že skr"rpinka mezi sebort
rrt,stní mluvit. Ať si počítají, kolikrílt toto poruší! Jiná možnost je přidělit každému
;rrrtrtníkovi jiné jméno, napříklacl inspirované táborovorr hrorr (též si ho může každý
vyrttyslet sám nebo se mohorl pt,tltltíchat stávající přezdívky). Během prrtování
lrlrrsí vŠichni potrŽÍvat tato jmóna, opčt sc počitá, kolikrát kdo (a celá sktrpinka
rlt rllromady) se zapomene. Lze zakálltt Lrrčité slovo, povolit pouze jedno písmeno,
ktt:r,ýn mohou začinat slova, ktcrít poutníci smí vyslovit. Anebo z jiného soudku.
Alt:spoň jeden člověk musí v každórn okamžiku pochodr_r skákat po jedné noze.
Nt,l ltl zrlespoň jeden musí jít poslcpr-r. Kousek cesty je možné, jít podle kostky". Na



d , padne-li lichá, jděte doleva. Padne-li
strclá, .|clčtc tltlllt-ltvit

l)<l l<tttr_:tttlvólttr 1ltlttrvlítlí_jc Ilá_jcčné zaíaclit návštěvu cizího tábora, Mťlžcte je
třcbir llřc;lirtlrttrttt. 

'l'ltk, tacly baclra na věc. V dřívějších dobách bylo přepadání tábo-
rii bČŽrrtrLr včcÍ, ziíhlLvrl()Ll pro obč strany, bylo ctí bránit tábor, lranbor_t trechat si
trkriíst vllrjli,tt ltchtl ziísoby z kuchyně, Tato zábava se však snaclno zvrlrne a také
ttcllí z rrr:jllczllcčrlč.jších. Takže několik pravidel, abyste si to řádně užili a přitom
tlctltlŠltr l< rrc;lříjcItrntlstem. Nikcly rrepřepadejte tábor, aniž byste se přeclem neo-
hllisili ir rrccltlttlluvili. Nejlepší je domlr_rvit se jen s vedením přepadaného tábora.
'|'irk lltltltlLl tlba kmeny vědět, že nejde o ruskor,t mafii, že nepřepadnete tábor v oka-
rttŽiktr vyvrclrolcní táborové hry nebo sněmlt a mťržete si domluvit pravidla. A není
sattttlzř-c.jlttČ nutné, aby o přepadení věděl celý tábor, stačí vedení či jen náčclník.
l)řopacl sc pak zvrhne v pěknorr noční hru v terénu, kde o překvapení a dobrodruž-
ství rlcní lloLlze.

Druhý den se mťrže pokračovat výměnou zajatcťt, mírovým bojem mezi kmeny
(lakros) a jinými hrami a sorrtěžerni a nakonec společným slavnostním ohněm.
Navštčvy táborťr jiných kmenťr mohorr být valmi zajimavé a poučné, protože zvyk-
ltlsti tzíborťr, jejich atmosféra (i ozonosféra a další sféry), běh, hry a lidé bývají
vcllui rozmanité.

Nczapomeňte si putování pořádně užít! Koupejte se v řekách, dejte si zmrz7inu
il stllv(c sc v kině. Pokr,rd jste předtím pilně putovali a poznávali, rnáte na to plné
;l1,1ivr l !

Putoadní po skupinó"ch
Skrrllirrky.jstlr_r vhodné tak po 3-B lidičkách na dobu asi tak 1-3 dní. Nabízí se

lltltl'1lrtltrvlirrí ;ltl rodech, po zvolených trojicích (výběr trojic je projevem umění
lt;it:t,lrrit,lv:t ltltlc:llc - protože vybrat lidi tak, aby v každé trojici byl schopný azoď-
1ltlv('tlrrý i'lrlvč'li, irlly hyly síly vyrovriány a aby šli pospolu lidé, kteří nejsor_r ani
vt,lkyrrri 1lr;ilt,li lrrri volkými nepřáteli, to je velké umění) nebo po skupinkách tak,
i;rl< lrr;rjí l;illtrttrvtrtt ltt-tt

Nt,ttl slr:rlrtýttt z:tt'lillicltt bubnování poplachu kolem ranního svítání a následné
slItrltti lttltlt tltltt t,, ,,lslc rrlztlčlcrri tak a tak, máte pťrl hodiny na sbalení, vedoucí si
1rřiitlt' ;rrtr tllrrrly. lll;ll)ll ;l z;i1,1lrtlllí potraviny." V kmenech, kde se nqezdijen tábo-
řil. ltt'tlt'llr l;tlrl;tkt(, \,(,l\lll()ll včtší problém. Pravda, občas někdo zapomene lžíci
ttclrtl tlitz. ;tlt. ltl st ,,l,r,yklt. lli.lrt.ttt putování r-rvědomí tak důrkladně,želž, sc mtl to
víckrlil tlt'sl;tltt' lt,tlt'st,ttt vllrltlltti, zcirnóna r-r těch méně zkušených, kontrolovat
,,Živtllrri, rlirlt,zllt, v(,( l" (;tl' ;lt lr ttt,ttí ttttlc, jdotr-li na dva dny s jeclnotr ttocí, není
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.l\()lllč ctůrležité nic) - spacák, ledviňák, celtr"r, sirky, obvaz, šátek.
Mt]žcte vyhlásit, že je dťrležité splnit Lrrčité úrkoly a co nejrychleji se

l.tlrrll,a - toto však nedoporLrčuji, Lepší je dát rozmezi, do kdy je nutno
rr,rlrr'. lřetí den dopoledne nebo drr:hý den do večeře.

|'ro toto putování je vhodné rrrčit bližší okolí tábora, skLrpiny poslat paprsčitě od
l.tlrtll-a tak, aby se příliš nepotkávali. Je dobré dát jim určitou volnost ve výběnr tras,
r, ,ly například určit místa, která je nrrtno projít (něco v nich zjistit, udělat). Nechte
;, , lrť mají čas prolézt si zříceniny nebo navštívit jeskyně.

()bvykle se zakazuje polživáni hromadné dopravy. Přesněji řečeno polžívání
;lt,rtčz, s výjimkou vstupů na památky. (Vedoucí skupinky však mrrsí mít u sebe
,lr rstatek peněz pro případ úrazr-r apod,) Lze povolit nebo zakázat stopování, použi-
tr rrapř. vlakťr při jizdéna černo či potržití autobusťt jinak než zapenize (napí. za
rrklizcní autobusu). Jedním z oblíbených írkolťl je vydělat si na jídlo, a to buďstále,
lrt,llo alespoň jedenkrát. Nic
1rrróho obvykle nezbývá,
;x rl<ttd skupinku vybavíte
;rt rLtze malotr částí jídla. Zdá se
vlittt to hlotrpé, zbytečné
,l týrajici? Jste na omylu! Je to
rrt:jzábavnější část putování.
/,ískat na vesnici není ani
v clnešních dobách velký pro-
1,1óm, často i bez práce.
\ nejde o žebrání, skr-rpinka si
rrlr jídlo musí vydělat. (Vždy
rrtlcjte, zďa je jídlo ntrtné zís-
l,;tt, nebo odpracovat. Často sc
lrlíttr stalo, že jsme po dotazu ,,Mohli bychorn si u vás odpracovat nějaké jídlo?"
rlrlslerli odpověď,,Jídlo by bylo, alc co bystc dčlali...". Casto lidé nabídnou i nocleh,
r rtlvoz a strašně je zajimá, kdo jstc, karl .jclctc.., Dobří lidé nevymřeli. Tvrdákťrm je
tltrrž.no do írkolů přímo zadat,,utratit ztt po[t-aviny co nejméně". U nás ve kmeni po
l;rl,tlvómto třídenním putování rrc.jhorší skr_rpinka přišla s utracenými 5 korurnami -
l,;rl.t|ý z nich si kor"rpil rohlík.,. Alc rlclrlaclovčli.

l(do s tímto druhem putování ncrltli z.kr-ršcnosti, asi se na předchozí řádky bude
,lrvltl s pochybnostmi. Nedivínr sc, itlc zkr-lšcnost říká své. Je-li alespoň jeden člo-
t,r,li vc skupině zodpovědný, br-rclc včclčt, kcle už hrozí nebezpečí. A trocha útrap
rrcrl(kodí. Porrtníci se naučí pokořc, viížit si jídlaa pomoci si ve složitých situacích.
N..lrtrclou se bát poprosit o vodr-r, o Iliť, Ilcbo se zeptat na cestl]. Budou umět sehnat

vrátit do
se vrátit,
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l)()lll()c v losc, tábořit, orientovat se. Budolt si r-rmět poradit
llcz.jítlla a ti silní se naučí neslevit ze svých cílťr a zásad.

A.jirkýrrri til<rrly ;c vhtlcllló skr-rpirrku vybavit? Ve vesnici xxx zjistěte co nejvíce
tl lristtlri i. l)lrlč sc hl,ircl yy jrrrcnuje tak, jak se jmenLrje. Kolik obyvatel má vesnice
zzz. Nltvštivtc jcsliyrri a z-.jistěte, jaké dnrhy krápníkťl v ní jsott. Zjistěte,jak kráp-
rtíl<y lrlrriistlrjí ir.jirl< rychle, Navštivte hrad a vymyslete k němu pověst nebo příběh.
Vc vcsrlici l}ž ptlrlložte starémtr člověkLr. Opravte cestou jednrr lávkLr přes potok.
Ztttt-:řtt,: šířktr řcky, aniž byste se dostali na drr_ihý břeh. Výšku stromll. Přeplavte
řcktl. l'řc;lIavtc řcku s hořící svíčkou. Rozplacaťte desetník pod vlakem. Jedte ales-
1ltlň stirllici Úzkokolejkou. Naučte se cestoll jeden nový strom, jednu květinu, jedno
zvířc. NiLpiŠ[c pověst o vzniku názvtl města. Na úrsekrr cesty sebefte všechny odpad-
ky, l<tcr'Ó potkllte a vyhodte je do nejbližší popelrrice (dělat toto celou cestu je bohtr-
žcl v rtllloha místech utopie).

|)okr-rcl rlá váš kmen v něčem hlubší znalosti, vyrržijte toho. Nebo se nechte
iItsllirclvtrt táborovott hrou. Nechte prťtzkumníky sledovat mraveniště. Popsat rost-
lirrstvo na dané stráni. Jaké má podloží. Jaké rostliny a jaká zvííata zde žllí.
Nirkr-cslit rostlinu, krajinu, stavbtr. Složte o putování nebo rostlině báseň, píseň.
'/,tthr tt.itc ostatním divadlo.

Až. sc všichni sejdou opět v táboře, nechte dlouhý čas na povídání o pr-rtování.
At'kirž.cliir skupinka povídá, co zažlla,jak co Lrdělala a co napsala či nakreslila. Za

tak krátkou chvilku se prožije takových událostí
azažlje tolik legrace! Ti z vás, kteří ještě nepLl-
tujete, začněte! Třeba s něčím jednodušším,
později na sebe budte náročnější. Tvrdší pod-
mínky obvykle znamenají více legrace!

V tomto článku jsem vůbec nemluvil o nllt-
ných podmínkách, které je nutno při ptttování
zajistit. Jedete-li ďo cizi zemé, yezměte si pas
a někoho, kdo se v té které zemi dorozumí.
Nezapomeňte na zodpovědnost a instruování
vedoucích putování. Psát o všech aspektech je
nad rámec tohoto článktr a navíc je to otázka
velmi individuální podle doby putování, stáří
úrčastníkťl a jejich zkušenosti, Snad jen jediná
praktická rada - na předpisy a vyhlášky nezapo-
rrtínejte a neřidte se jimi doslova.

Wanigiska
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Tdboroué plnění činů
lstlr,r kmeny, kde plnění činů ,,frčí". A jsoLr i kmeny, kde se činy plní jen zřídka,

1rrrrltlže na ně,,není čas". Přesto i tam by plnění činťr mohlo napomoci ke zdan-t
|,tIlrll,it.

|'lnění činťr je jednou ze záklaďnich věcí, která dělá woodcraftera woodcrafte-
r,,rrr, Zvláště rr dětí je ale nr,rtné této činnosti trochr_r dopomoci. Chytrý náčelník
1rrtlto mťlže spojit příjemné s LrŽitečným a při přípravě programu tábora se inspiro-
r,rt 1lodmínkami činťr, Stačí vzít Svitek a polovina táborového programll je připra-
vt,rla, Nevěříte? Ukážeme si to na podmínkách činťr Malé I6že, pro Velkorr lóži
l,rrtle sitttace obdobná.

'l'lillorový sport
.listě nebrrdeme na tábořc

;t,rr debatovat v týpÍ, ale bude-
rrrc hodně sportovat. Mťržeme
rrs1lořádat atletické odpoledne
lrcbo táborové Olympijské hry.
l'lísmo, míč a stopky nám stačí
k závodťlm, při nichž se dají
s1llrrit podmínky několika činů
zt: skupin Atletika a Zvláštni
s;rtlrtovní výkony prvního svět-
llr.

O tělo bychom měli na táboře pečovat každý den; k tomu se nabízejí například
t irly ,,Ujdi bez přestávky 4 km týdně po 5 týdnťr", ,,Koupej se v přírodě x ďni za
scllclLt". K plnění činťr by nikdo neměl být nucen, ale vyběhneme-li denně k rybní-
Irr, vydáme-li se každý týden na pěší pochod, mnozí začnou tyto činy plnit a jistě
sr ic po táboře dodělají. Určitě by se dal na táboře plnit i čin ,,ujdi denně B km po
'l tlrlí za sebou..," z druhého světla,

'|':illorová věda
'l'ady máme plno možností: vysvčtlírr.c, jak měřit a odhadovat míry v přírodě,

\,\(, si procvičíme - a můžeme plnit. Přccl tllborem si připravíme mapu hvězdné
.ltlrlhy, na táboře určitě bude pří|cž,itost ttaučit ostatní poznávat sorrhvězdí.

Na jednom táboře jsme zavedli hoclnč táborových funkcí - prakticky každý měl
rrt,;lrl<ý speciální úkol. Táborový ,,r,osIričkríř" každé ráno na ranním shromáždění
,,ztt;tllloval, jaké bude poČasÍ, na ttlirllč (která připomínala spíŠe hlemýždě neŽ
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u" rcpllblikll) popisoval, co dělají fronty a co nás čeká. Pokr"rd
se někdo na takovou ,,funkci" připraví předem a brrde

tl ttlt:lctlrtl|(lgii něco vědět, mťrže si lehce splnit příslr_ršné činy.
V rll-rliLsti poznáváni přírody mťlžeme připravit plno her a solltěží, které br_rdorr

;lřÍllr-ilvtltr na plnění Činťr. DoponrčLrji vždy tuto činnost něčím zpcstřit: dá se
vyrrryslct l,ajimavá legenda, úrkol sbírání vzorkťr přírodnin se dá zpestřit pravidly
() t()lll, kclo bLrde přitom koho honit či špehovat,..

'|'rilrorová zábava
Pro deštivé počasí si při-

pravíme soutěže jednotlivcťr
i rodťr v tvorbě prózy, v recita-
ci, zpěvrr, dramatickém rrmě-
ní, Pěvecké soutěže (s názvem
Qak-Qak, Zabí skřeky apod.)
měly r-r nás velkou tradici.
I v silném lijákrr se nemusíme
oddávat depresím a lenošení,
ale mťržeme se všichni sesed-
nout v týpi. Píiležitostí k plně-
ni ,,zábavných" činťr je při tom
dost. Je dobré vyhlásit nějaké

tlisciplíný už před táborem, aby se na ně mohli zájemci o orlí pera seriózně připra-
vit. (Jedná se o činy z2. i 3. světla - zábava, hr.rdba.)

,,Vyráběcí" činy
()iny, při nichž vznikaji Ňzné výrobky, bychom si měli nechat spíše na dlouhé

zilttltí vcčcry, protože solidní výrobek nám na táboře zabere hodně času, který by
byltl lópc využít pohybovějšími aktivitami. Přesto si mťtžeme udělat nrkodělné
;liiltlIrc, rra kterém budeme ostatní rrčit základy práce s kťrží, se dřevem apod., aby
si ttrtlllli později činy splnit. Velmi zajímavou činností na táboře může být hrnčíř-
ství. Vyhlastc sorrtěž o nejhezčí vypálený výrobek!

'l'li llrlrtlvó stavby, vybavení
Nit wtltltlcrafterském táboře si vše vyrábíme sami a máme tedy ideální příleži-

ltrsl ttz ;rři stirvbč tábora plnit činy ze čtvrtého světla, Naplánujme si r,rž přecl odlez-
tlt,rrr. l.tlrr 1r<rstltví vc dvojici táborovotl kuchyni na čin, kdo zhotoví potní chýši,
l,tvl,rt ,r l;tlrirltl, jlrk sc bLrdor_r dělat lťržka, sedačky, táborová křesla,
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l,
l iillrrrové dovednosti

I'r,o táborové soutěže se mťtžeme inspirovat ve Svitkr-r prakticky
,.rltltčž rodťr, který rod obarví dříve šest vzorkťt tkaniny přírodními

všude: uděláme
barvami a kdo

l1rstí, čím barví látku ostatní; nakamr_rflujeme íraz, a dáme soutěž v první pomoci;
vvlllásíme soutěž v uzlování na čas.

'l'ábor by měl žít plněním činťr stále, ne až den před sněmem. Mladší írčastníci

1rtrtřebují, aby jejich írsilí bylo stále viditelné, proto mťlžeme vyrobit zvláŠtní slotrp
trt:bo oznamovatel, na němž bude třebas'pomocí skalpťr nebo korálkťt znázorněno,
l,tllik kdo jlž na táboíe splnil činťt. Mťtžeme odměnit každého, kdo splní čin, který
vc kmeni ještě nikdo nemá, podobných možností je spousta. Obecně p|atí, že
vyhlásit v programu ,,půlden na plnění činťr" je možné jen u starších a zkušenějších
tiiborníkťt, mnozi mladší budou raději relaxovat (nechtěl jsem napsat ,,flákat", rela-
xitcc zní vznešeněji). Pokud vytvoříme pestrý a soutěživý program, který vtáhne
všcchny do děje a přitom jim r-rmožní plnit činy, bude to ten nejlepší start ke ,,stolr-

1rlíní na horu" pro každého. Ten, koho díky takovému tábonr plnění činťr chytne,
vytrvá jistě v plnění i přes rok. A poslední maličkost: velkou motivací pro děti jistě
Ilrrde, uvidí-li plnit činy své kmenové a rodové náčelníky!

čixsit<a - Jiří Macek
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Další ndměty ncl program
'|'trltl lilr;lilrlltl .jsrtlc sc pokusili naplnit dalšími drobnými nápady na činnost na

liillt rit', irl' t lŽ jtlc () J]rogram na pťrl dne nebo jen clrobnou hříčkLr. Bohužel, nedosta-
lt,li lltíslit rtlittt ztlcmožnil vytvořit kapitolu v takovém rozsahu, v jakém bychom si
1rřlí l i

Vt,vcrIry
lllitcí území je předěleno vyznače-

rtýltt <lbdólníkovým polem. V jedné části
sc Iralózají šišky, ve druhé veverky
(htáči) a jejich pelíšky (jídelní misky).
l'rtl zltsoby na zimu se však musí přes
íl,cní, kde číhají zlé kuny (protihráči
v tlbdólníkovém poli). Hráč musí šikov-
nč kLlny obelstít a projít na šiškovou stra-
tttr, hncd potom přejít se šiškotr (veverka unese jednu!) k pelíškťlm. Je-li chycen,
ttrLlsí na veverČÍ oŠetřovnu (vedle Územi krrn), odttrcl oclejde hned jak přijde tr=etí
hlz'tč po něm. vyléčená veverka se vrací na stranLl, odkud se jí nepodařiló prqít.
Vyhrává ten, kdo pronese více šišek.

obdélník - proběh 3 až 4 m, hranice = rozpaženi,,kun" plus o,5 až l m na
.jcdnLr. Krrny - veverky 1.] až l:l2..,Yyzkorršejte!

stříhaná honička
I)čt a pět hráčů stojí 20 m od sebe na metách. Na povel vybíhají první proti sobě

- lltinou se - a právě na tom místě stříhaj í (raz, dva, tři teď - kámen, nůžliy, papír).
YítU,I,1čž,í dál, ale naproti mu vyrazil další protihráč. Vše se opakuje, aoha;eaen
t. bčžců ncdosáhne metu soupeřů - vyhraje stříhání u mety a další protihráč nevy-
lrčhttc. Y ítězi strana, která vícekrát dosáhne mety.

Wikky

.l:tslttlvidci
'l'rirrrč:ř každý rok na táboře hrajeme průtběžně hru na jasnovidce přes počasí.

Vztly 1lřctl vcčcří si každý tipne, jaké podle něj bude počasí na další den. Kc zna-
tt,ltt 1tttil;tsí (iasno, polojasno, oblačno, déšť atd.) používáme indiánské značky a
," v sllr lk v v isí rrit ()znamovateli. Ten, kdo by nevěděl, jakými prťrvodnínli úkazy se
vV/l1,1( tl;t' ltr 1,1t:t,Ó ptlČasÍ, mťrže si pťrjčit knížku v kmenové knih<lvrlč, ktclá je
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v lliičelnickém týpí a je velmi
tr;tstttdovat alespoň základni
l l l( )torem pro samostudium,

bohatá, a v době osobního volna si
typy počasí. Prohry často bývají dobrým hnacím

Samozřejmě, že se vyhlašování výsledkťr jednotlivých dnťr občas neobejdou bez
rltlhadování, zda celý den bylo polojasno či pod mrakem. Proto máme naši rosnič-
l,tr. človíčka, který tuto hru vyhlásil a prťrběžně zaznamenává výsledky. A na něm
plťr< záIeži, jak rozhodne.

l)cn mimo tábor
Hra, která se mi velice líbila na táboře v pětadevadesátém, bylo opuštění tábo-

rrr. Věděli jsme, že běloši se chystají napadnout náš tábor, a protože byli v silné pře-
v[le a v našem kmeni bylo hodně ženadéti, naši bojovníci se rozhodli pro dočas-
rrolt evakuaci. Tábor jsme opustili před večerem jen s nejnutnějšími věcmi. Odešli
jsrne do čtyř stran (po klanech - zhruba 4lid| rtuného věku), abychom v přísřeš-
lilrch v lese přečkali noc a připravili se na boj s bělochy. Následujíc(den jsme hle-
tllrli po lese naše nepřátele, jestli se náhodou nevydaii po našich stopách a nehle-
tla|í-li nás. Nikoho jsme neviděli a tak jsme se v poklidu naobědvali. Mouku jsme
sijiž v táboře zpracovali na těsto, které jsme zaball|i do hadru. Z těsta jsme si upek-
li placky na kameni či hady. Jídlo sice nebylo jak od maminky, přesto jsme si
;lochutnali (nic jiného kromě borůvek a jiných lesních plodťr nebylo).

Po obědě jsme se válečně pomalovali a vyrazlli na nepřátele, kteří zmoženi
tlhnivou vodou spali v táboře. Přemoci je bylo snadné. A tak se náš kmen jlž natr-
valo rrtábořil na prériích jihu.

V táboře jsme pak ostatním vyprávěli náš příběh.

(]elodenní výlet - něco pro náš kmen
Na mém a kmenovém prvním táboře ve čtyřiadevadesátém jsme šli na výlet.

Mčli jsme po klanech dojít k Labutímu jezeru. Co se ale nestalo?!
Yycházeli jsme po sobě asi deset minut vylosovanými směry. Náš klan hned

1rlvní zprávu nenašel, zato alejako rychlostní stopaři jsme viděli klan, který vyšel
1 
,i'cd námi. No, když jdorr před námi, to znamená, že jdeme správně, rychle za nimi.
llrkže jsme pak nešli podle zpráv, tile podle předešlého klanu. Ten se zastavil
rr rttlýna, kde měla být další zpráva, Taln jsme došli i my a čekali na další. A za
, llvíli opravdu přišel třetí klan. Kdyžjsmc se jich ptali, kudy šli, řekli, že šli kolem
;rtl[<lka, kam je navedla druhá zpráva a pak po cestě až sem. To už náš klan zjistil,
u t, jsrne nenašli první zprávu a gratulovali jsme si, že jsme byli tak rychlí a stihli
1rrt,tlcšlý klan. Asi za pťll hodiny přišla poslední skupina, která také zvol1lazcela
rlriqinální trasu.
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- l,,,n l(clyž jsrnc se tak hezky sešli, snčdli jsme svačinu a hle-
rllrll (lrr l ;rlr,rlllttt) v tll,tllí llllýntr zprávu, podle které máme jítdát. Nic jsme stále

?'lnrn

ít dát. Nic jsme stále
tlt,tt;tr ll;tzt,lt lr tlts llčžcl iL běžcl. Už jsme si začali říkat, jestli nejsme někde jinde,
;tlt, rr;rslrl rrlis lirli.t. žc ncztívisle na sobě jsme se tr_r sešli, tak to ttt přeci musí být.

|';rk;liillclllirSóčacelárrřícená,ženás hledáažc jsmeťrplněněkdejinde,ncž
k;trlr jsrtlc lrrčli ctojít. Úaiuy na všech stranách.

'|'irli lriís Sóčir oclvedla na místo, kam jsne rnčli dojít, kde už čekala vyděšená
llrll;r, litcrii si Lrž připravovala jak rodičťrm řeknc, že jsme šli na výlet a...

Všcchrto alc dobře dopadlo a my si slibovali, že příští rok to dopadne jirrak.
.lcIržc chybička se vloudí ato, že (tentokrát šel celý kmen dohromady, až na lidi,

ktcří 1lř-ipravovali trasu a šli napřed) stopaři nenašli na mostě zprávtl, která jim říka-
llr. žc sc rnají vrátit o pár metrťl a dát se odbočkou. Takže došli někam jinam a zase
hylir vclká sháňka.

Naštčstí s seboll měli MildLr, dospělýho, který je dovedl zpět, a to dokonce přcd
vcčcří. No, ale spollstll zážitků máme, co víc si přát.

Čtcní pohádek
NiL prvním táboře jsme vždy o polednírn klidr-r, když služba domyla nádobí, četli

1ltrhiiclku. Ne že by pohádky byly nudné, to ne, ale když si lehnete apraží na vás
slrlníčko a vy posloucháte a představujete si, o čem se čte, víčka pak snadno ztěžk-
tttltt a vašc fantazie již nesleduje čtený text, ale ťrplně jinou dráhrr. Za tento zábér
vtlččírn tomu, že jsem tehdy něco vyšívala a přitom se špatně spí.

.lirlak vám čtení indiánských či jiných pohádek a příběhů vřele doponrčuji, je to
skvčló odpočinkové využití poledního klidu, který jinak bývá (hlavně pro menší)
č,ltscltt hc,t, vylžítí a časem na zlobení.

Mritlní přelrlídka
l)člir[ rla tiiboře módní přehlídku, že to nejde? Ale jde a jak skvěle. To polovi-

rrtr tltl;ltllodnc sc celý klan fintí, češe, zdobí, malrrje, přečesává, obléká, zkor_rší nové
lrrtltlrlí trcndy, čtc módní žurnály (např. Maške toniktuka he, Indianok, Starort
st,vt,l-ttí stczkclLr), aby večer před porototr zapůsobil a byl ohodnocen cenoll nejhez-
t'rlrtr lrrtliiírliL či Indiánky. Porota pak má těžké rozhodování. Ohodnotit nápaditost
rrt,lltr slylttvtlst, krásu a snahu, hodnotu uměleckého projevrr, divadelní vystupová-
lll''

N;ll\()ll(:c vyhrltl Brácha, který měl vlasy vyčesány tak, že by se za to ncmttsel
slyrlcl ;rrti ;lrirvý lr<lkéz. DrLrhý byl Yrrčikala, který nám k tomrr ještě zahrál ciivadlo
tl lrrttt ;;tll st,ztlrttČttý lndizín vrací z bitvy.

Mýval - Lenka Mašková
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l .rlvcní ryb
l)cn před tollto etapol] musely všechny rody přinést 3x tolik plochých kamenů,

I.r rlik bylo v rodrr bojovníkťr, Na kameny jsme namalovali jednodtrché obrázky ryb
vr rsl<ovkami nebo křídami. Tyto kameny jsme rozházeli v potoce či blízko u břehu.
l)rtllrý den všechno vypLrklo. Bojovalo se jako o život, protože podle počtu ulove-

ných ryb dostal rod příděI morrky, bram-
bor a masa. Už slyšíte ryk bojovníkťr?
Čtyři rody stojí na lávce přes potok,
ktery se klikatí okolo tábora a je pěkně
studený a prLrdký. Běhá se proti proudu.
Na povel vybíhají do vody pouze první
bo|ovníci a smí přinést pollze jedntr ulo-

vctrou rybu. Jakmile přiběhnorr a dotknotr se lávky, vybíhá další z jejich rodr-r. Vše
s(: opakuje až ďo vymizení všech ryb. Večer v jejich přírodních chýších nastávají
lrtrď hody, nebo hlad.

Sl<řítci
Je parný letní den a krátce po obědě. Rádi byste si zdřímli nebo něco připravili,

,rlc ti malí uličníci ne a ne dodržovat polední klid. Běhají potokem, vřískají, šplha-

1i po stromech a vymýšlejí spor,rstu jiných skopičin. Ta jejich íržasná nevyčerpatel-
l)it cnergle..,

Jednoho letního odpoledne jsme na ně
v šrrmavských lesích vyzráll. Popovídali jsme
si o všech možných skřítcích a pidimužících,
litcř,í se pohybují v blízkosti našich týpi a
lt:sích okolo. Jaké příjemnosti a nepříjemnosti
rllírn způsobují, čím se živí, co mají nejraději...
|'tr[é měla děcka 1-2 hodiny na to, aby se upra-
vilit do podoby nějakého skřítka, okterém
1srrtc si povídali a zkr-rsila se nepozorovaně co
rrr, 1blíž přiblížit táboru.

Nakonec jsme se všichni sctkali a tlbdivo-
rlrli jejich přírodní obleky, Objcvili jsrlrc tak

;,r rrtldní hodinky, originální mcchovó nívlcky,
,,rslitrvý náhrdelník či kapradinovtltt laclovcltt
,,rrl,ýrrku. Vše muselo být z pYírc'dt-rího Illa-
lr,rr;ilLr !

Wenona - Magda Trnková
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'Iři indidnské hry pro uťtš tdbor
Tam a zpátky

Tuto hru hráIi s oblibou indiáni severozápadního pobřeží
v Kanadě. Vyznačte na zemi dvě čáry ve vzdálenosti l2 metrťl.
Ieden z hráčťr zaklekne na čáře čelem ke vzdálené čáře, Spočívá na
obou kolenort a země se dotýká rr"rkama jako při startrr na sprinter-
ský běh. Další hráč, jeho partner, klečí za nim, obrácen k němu
zády. Oba hráči jsou k sobě píivázáni za kotníky na delším, ale ne příliš dtoLrhém
prrrhu silnější látky. Vedle této dvojice asi ve dvoumetrové vzdálenosti je připra-
vena další podobná dvojice a vedle nich další a další. Hry se tak mťrže zťrčast-
nit4-10hráčťr.

Na povel náčelníka,,kupředtr" vyrazí dvojice soutěžících po kolenou vstříc pro-
tější čáře. Jejich úlkolemje zkoordinovat co nejlépe pohvby tak, aby co nejrychleji
dorazili k cíli, V okamžiku, kdy se hráč lezoucí čelem kupředu dotkne prsty vzdá-
lené čáry, zvolá ,,z,pátky" a nešťastník, který do této chvíle couval s velkým ítsilím,
aby nebyl píítéži pro svého pzrrtncra, vyl,azí kupřcdu a role sc obrátí. Opět má rrej-
větší výhodu dvojice, která ovládnc smích a takó nckoordinované pohyby a doká-
že se co nejrychleji vrlttit na výchozi čáru. Vítězí pochopitelně pár, který se první
vrátil na výchozi čáru. Je nutné, aby se hráč lezoucí dopředu dotknul prsty čáry.

Indiáni prožili při této hře spot_tsttt legrace a vám poslouží jistě stejně dobře.
Zahrajte si ji ve svém kmeni, nebo když k vám zavitá návštěva z vedlejšího skaut-
ského tábora, případně rrspořádejte tyto závody až se vám sjedou rodiče a přátelé
o návštěvním dnu. Hra také vynikajícím zpťrsobem bourá bariéry ostychu mezi
chlapci a dívkami, kteří k sobě hledají cestu.

Zachyťte kopí
Toto je hra prérijních indiánťr. S oblibou ji hráva-

li Lakotové, Sajeni i Cernonožci. Musíte si nejprve
vyrobit rovné kopí z pevného dřeva, dlouhé asi dva a
půl metnr, v nejsilnějším místě o průměru asi pět
centimetrů. Měli byste je nabarvit nějakoLr světlou
barvou, například na žluto nebo orzrnžovo.

Pochopitelně přírodními barvivy. Na tomto kopí vyznačte dva výrazné prr_rhy čer-
vcnoll nebo čemou barvou tak, aby byly oba vzdáleny 11 centimetrůr od přcsného
střcclr_r. Indiáni také používali ještě delší kopí a zmíněné pruhy byly pak clále od
scbc, ttl ktJyž se hry zírčastňovalo více hráčťr. Obvyklý počet byl však rllc;zi l 2 a 18
Irrlíči.
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Dva týmy hráčťr, po šesti až, devítt lidech, se postaví proti sobě
rrirčáry vzdá7ené od sebe 9 metrůr, Náčelník se postaví přesně doprosřed na spojni-
t,r prvních hráčťt v obou týmech.Drží kopí tak, aby jedcn konec spočíval nazemi
lr tlrr_rhý v jeho nrce. Kopí stojí kolmo v zemi. Náčelník vysvětlí hráčťrm, že ve chví-
li, kdy kopí pr-rstí a uskočí stranoLl, jejich úkolem je vyrazit kupředr_r a snažit se
zlrchytit kopí předtím, než padne k zemi. Kopí mohou zachytttjen levou rukou, a
ltl kdekoliv po celé jeho délce. Nejvýhodnější je zachytit kopí mezi oběma vyzna-
č,cnými pnrhy. V tomto případě získává hláč pro svťrj tým dva body, v ostatních pří-
1ladech jen jeden bod.

Hráči nesmí uchopené kopí zvedat výš než do výše pastl a kopí nesmí být odne-
scno od místa, kde jej náčelník ptrstil, dále než 3 metry. Od chvíle, kdy náčelník
l<opí pustil, počítá zvolna do šedesáti a pak zavo|á ,,mrázt" V ttr chvíli musí všich-
lri hráči ztuhnout a již se nesmí ani hnout. Náčelník se přiblíží ke skupině a sečte
llody podle toho, které rlrce se kde drží kopí. Hráč, který jakkoliv použije píi zápa-
sLl pravolr rtrku nebo strká soLrpeře ralnenem, je okamžitě diskvalifikován.

Zahrajte si tttto hnt se skupinou teenagerů, ale i mladších členťr kmene, kteří
rrlají rádi bojové hry inidánských válečníkťr. Ale určitě i děvčata jíbrz,y přijdou na
chuť.

llig hurry pole
Pokud máte ve kmeni kluky, kteří vyhledávají drsné chlapské hry, pak jim zcela

jistě právě tato přijde vhod, Hrávali ji s oblibor,r inidáni severozápadního pobřeží
z kmenťt Chinok, Ilingit a Haida. Jsou to indiáni proslulí stavborr vysokých mohut-
rrých totemťr a domťl nc nepodobných bělošským.

Blízko dveří prostorného dornLl instalovali v ncvelké výšce nad zemí silnou
kládu v horizontální polozc. Výška závisela na vzrr--tsttt hráčťr, ale obvykle nepřesá-
lrla 1 metr. Jeden z klanťr sc pak postavil uvnitř domtt za kládr-r, čelem ke dveřím.
|'odobná .skupina hráčťr z jinóho klanrr zar_rjala pozici vcnku před domem, čelem ke
rlvcřím. Ukol byl jednodLrclrý. Flrtiči vctrku sc polLrsili proniknout přes kládu do
tlrltnll a obránci domu jim v ttlItt Iltčli zabr,'rr-rit. Utočníci měli pochopitelně dvě

rnožnosti - buď kládu přelézt
nebo podlézt. Na umíměnost
jednotlivých hráčťl dohlížel
Otec domu, který třímal v ruce
válečný kyj a v případě příliš-
né surovosti jím nevybíravého
írtočníka či obránce na chvíli
omráčil a odstavil zehry.

írr

§
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HRy NA rngoŘr

l'i,izllťlstlbítne-li tr,rto hrr"r našim podmínkám, pak brrdeme

;rtrltt,lltrvltl stlt,ltt, lt ltlvttó trztvrlató místo, na kterém zahlor-rbíme do země dva silné
svrslt,kiily vt,vztllilctttlsti asi 5 metrťt. Vodorovně mezi nimi rrmístíme kládu ze
sttr ltt,ltrr ztllltvt:lttl clřcva o prťrmětu kolem 25 cm. Aby spojení bylo opravdu pěkné,
vyst,lr;itttt, llir styčltých plochách záíezy a klády k sobě přivážeme silným motoll-
zt,lll, kiížtlvtltt vazbou a omotáváním,

Vt: lrř,c s;ltlltr soltpeří dvě mr_lžstva po šesti až dvanácíi hráčích. Je nejlépe hrát
lltttr ltt,tl tlaboso a v bederních rouškách, neboť jinak hrozi roztrhání oděvů a nepří-
it:ltrrtó zt,itnční zpťrsobené obutott nohott. Klády musí také být dokonale opracová-
lry, lrladkó, bez sr,rkťt, aby nedošlo ke zraněním kťtže. Jedno z mužstev pr'edstavuje
tittlčIríky a clruhé obránce domu. Útočníkť,- je dovoleno kládu podlé zaí a píelézaí,
v žiíclrróm případě přeskakovat! Útočníci také mohou přetahovat obránce na svoll
1ltlltlvinu.

V okarnžiku, kdy je ťrtočník celým tělem na polovině obráncťr, může 
",e 

odebrat
llll ltrčctré místo, kde se shromaždlrjí ťrspěšní írtočníci. Vyznačte takové místo třeba
lttitkctott tlingitského domu nebo krásným totemem. Obránce, který byl zatažen na

;l<lltlvillt-t soupeře, se zase mťrže vrátit na svol] polovinu a pokračovat ve hře. Nechť
rrlíčclník určí dva rozhodčí, kteří stojí na obor,r koncích klády a posuzrrjí, kdo z írtoč-
rríkťr skLrtcčně mťrže odejít do tlingitskóho domu a kdo z obráncťr se mťlže vrátit na
svó úz,cmí. Nechť také střeží dodržování pravidel, aby se hra nezvrhla v sllrovoll
llitktl. Mohou využít svého hlasu, ale také válečného kyje, kterym se últočníka,
<ll-rriillcc či surovce dotknou.

l)tl vymczeném čase, zpravidla po pěti minutách, zvolánáčelník ,,stop!" a spo-
č,ítii ptlčct úrtočníků v tlingitském domě. Jestliže jich tam je více než polovina, zis-
klivirjí pro sebe bod. Role se
rlllritcí a hraje se dál vždy po

1lčti ltlinutltch až tlo írplného
vyčcrpírní táborníkťr. Ze
všclrtl Irc.jtlůlcžitější je dbát
llil tlohoclnutá pravidla, a

1trrlttl .ic ntrtnó clobře vybrat
I rrzlttltlčí. Ncdopusťte, aby
llrlrl llrljtlvnít lrra byla poka-
zt,tt;r lltllcs1 ivýrn írrazem.

Logan - Martin Kupka,
vrrlttč 1rodle Handbook of
Atttr.rir:itlt lndians Games

4ó\
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Zag klosti a ruezayklosti
aneb co se ještě občas dělá...

Zaldštní dny
Niivštěvní den

Pořádat, nepořádat? Když někomu rodiče nepřijedorr, tak to ,,osmutí". Ostatní
trr vytrhne z táborového rytmu! Někdo se začne těšit domťr. Tábor tím větŠinou
r rt I,pí !

Rodiče však chtějí vědět,jak to na táboře vypadá, kam to vlastně dítko chodí.
A tak při návalu nováčkťr podlehneme. Co s tím? Připravte program pro rodiče a

1t, 
jich prťlvodce. Pťljčte tatínkťrm lakr-osky nebo šínky, nechte je vystopovat jelena,..

Hlavně nedopusťte dokrmování hladovcťr v okolních pohostinstvích a ctrkrár-
rriich, nenechte milánky odjet autem na malý výlet. Kdo nesouhlasí at nejezdí,
ttt,ehce vlastně vědět vťrbec nic, snad chce předvést allto nebo naditotr Šrajtofli, kdo
\l

Mimo tento den návštěvy všem rozmluvte!

l )cn naruby
Ponechte jeden den vedení na nejmenších. Ať vám př-ipraví program! Ztěch, co

rlidi kritizrrjí, udělejte náčelnictvo, z náčelnictva se stanoll řadoví členové. Pořádně
všcchny zamíchejte. Nechte se potrestat, ať si to ochr,rtnáte... Nastupte do slrrŽby a

lrLrclte vzorní, někdy mir-
lcte zlobit a dělat to, co
rrrri obyčejně dělají vám.
A lc vyžadujte plnění
vicch povinností, které
rlrtrsíte jinak dělat vy
1rlrrzor, rady,..)! Ačkoliv
r ,tstcl má člověk na táboře
l l1tlý druhý den clrr"rť

rrrltilat den naruby, dopo-
rrr, rrji vyzkor"ršet jen jed-
ll()ll it to ještě pouze v pří-
;,,rtlii, že na to kmen má.
Ncstttí z něj také vzejit
Itl,,tttitcla hádek!

Lidé čtjř směrů 1996 - co vše se
dá ve vesnici vyměnit za pár šišek
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Válcčná výprava
Jen prtl zclatlló.
Bcdcrka. košilc, nťrž, deka, třecí dřívka, krajíc chleba, a není-li v okolí dosta-

tek zrJrojťl pitrró vody, tak nádoba s vodou. Vycházíme večer po patřičných rituá-
lech. Ncpoz.orováni máme dojít na určené místo a po splnění ílkoltr se vrátit zpět.
Nesmírtrc po zpevněných cestách a ani přes nesklizená pole. Vyřadí nás každý,
s kým sc vzájcmnč rrvidíme, nebo kdo rrás mine na pět nretrťr (v noci pozo-r tl les-
ních cest na neosvětlené cyklisty - fmk, a jdete zpět!)

Evakuace tábora
Nad ránem se spustí poprask. Nedaleká hráz se protrhla, okamžitě se musíme

se vším přemístit na nedaleký vršek či do korun stromťt. Po dvaceti minutách pro-
jděte tábor a spočítejte hodnotu rnajetku, který tu rody zanechaly. Za rodové vzác-
nosti jim připočtěte - takové věci se přece mr-rsí zachránit se všemi životy před-
nostně!

Wikky

zmizení vedoucích
PončkLrci clrstllt tlkcc. Rltllcl sc t/lbor probLrdí, zlistí, ž,c jiŤ, .1c siunce nějak vyso-

ko, břicho naříklr, cítí sc prittdné, alc nikde není slyšct ani buben, ani zlověstné
,,é ja", ktcró oznarntljc každý den konec slastného spánku. Někteří si řeklolr -
náčclnictvc,l zaspalo, to je jen dobře. Slabší povahy však tr-rší svou povinnost, jdou
se podívat do náčelnického týpi - a tam nikdo! Kde jsou? A co se děje pak? To už
záIcží na táboře - ale vedotlcí to dobře vědí, protože zbezpečné vzdálenosti sledu-
jí tábor a baví se...

Wanigiska

Den bez náčelnftů
Pro zpestření táborového živoía a stmelení kmenového osazenstva jsme se roz-

hodli jednotr zaíadít takovot_l kratochvíli podobnotr tzv. dnťlm ,,naopak" a ,,naruby"
či jak jinak všelijak se ještě rizně nazývqi.

Nejprve jsme,,nechali zaspat" rod, který měl službLr a s ní i noční hlídky. To jde
docela snadno - řekli jsme první hlídce, že m:ůže jít spát, protože náčclnictvo má
důlcžitor-r poradu a až skončíme, vzbudíme hlídkrr další v pořadí podlc tlrborového
()zl-lillnlt. Ani nevíte, jak nám byla vděčná. Pak jsme se uradili. A trochLr prospali.

Ntrd rzínem, sotva začalo svítat, jsme všichni dospělí náčelníci a clospívitjící čle-
rttlvó rriíčclnictva společnými silami vytlačili naše táborovó tcrcnrrí vtlzidltl z dosle-
clttt tlilrtl1,1r, kclc jsme nasedli, nastartovali a odjeli (není dťrlcž.itó l<irrrr). V táboře
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l,,ll|o zanechali 30 sladce spících tírborníkůr, tltborovolr zdravot-
rrrt i (jedinoLr starší osobr_r l 8-ti lct...oclpovčclnor,r za zdrayí ažívoty dětÍ, která samo-
,, rt:jrně o všem věděla a byla připravcnar na všc) a v jídelně dopis na rozlorrčenou.

V něm jsme velmi dran.atickýrn zpťrsobcm popisovali okolnosti, za kterých
r,(cchny dospělé osoby (tehcly por_rzc) n-ružskóho pohlaví unesli UFOni (či jinoLt

;lr rclobnolt nehoráznost) a dill
1rtlkyny, jak má firngovat tábor,
rltlkud se nevrátíme. Byl taln roz-

1ris služeb, který náčelník roc]rr rntí
rtlt starost kuchyň, který zásobovir
rrí, kdo má organizovat plograln
;rtd. Taky, že naše zdravott-ticc tlti
;rIi'tvo ,,veta" z dťrvodťr své filnkce
,r zodpovědnosti.

Vrátili jsme se už k večeři
l, lnilémrr či nemilému překvapení
t;rllor'ících gako experiment to sta-
, ilo, říkali jsme si). Večeře byla stravitelná, všichni byli v pořádku živi azdrávi,
tr:rněř všechno fungovalo tak jako za naší přítomnosti. Občas to prý během dne
zlr jiskřilo mezi známými čísly a náčelníky rodťt dočasně pověřenými vedením tábo-
rit, ale jinak všichni zkouškou ohněm prošli se ctí.

A jak se den bez náčelníkťr líbil dětem? To se musíte zeptat jich. My jsme si
rriiramně odpočinuli.

l'ochod za sluncem
Už vás omrzelo neustále se collrat jen v okolí tábora? Už znáte všechny cesty

v okolních lesích, ty velké i ty nejmenší? Už máte okoukané všechny cíle vašich
rlřívějších výprav? Vydejte se, stejně jako my kdysi, podle námětll pana Zapletala,
tllt cestll za slllnccm. Spíš necestll, protože po cestách moc chodit nebudete.
Vyberte si nějaký krásný, nej|ópc slunečný den, a hned po snídani vyrazte.

Vemte s sebou nějakor"r melpu, pokLrcl tnožno co nejpodrobnější, do které si
lrrrtlcte zakreslovat, kudy jstc šli. I}Lrdctc koltkat, kam všude se dostanete. DáIe
rlli, jtc buzolu a každou hodirru (ncbcl i častčji) l,az,namenejte azimut vašeho pocho-
,lrt Na konci výpravy si mťržctc sr()vntlt, o kolik stupňťr za hodinu se sluníčko na
,,llItlzc posune...

|'1,otože půjdete cestou neccstoLl, stlažtc sc vyhýbat polím s dozrávajicím obilím
, r 1ilrými plodinami, soukromýnl ptlzcttrkr.ilrn hlídaným psy, samospouštěcím střel-
llvltl ,t,zlřizením či jen nevrlým hlíclačolrr. Nčkteré překážky si vyhýbání vynutí
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sallly. Po jejich překonání, obejití apod., se ihncd vraťte na
pťrvotJní trasu - za sluníčkcnr. Bčhem dne opíšete vclký obloLrk, zíábora nejdřív
k východLr - jihovýchcldu - jihu - a dál až nazápad (mťržete si předem v mapě tip-
nor_rt, katn asi tak tlojdete!). Samozřejmě, že nesmíte nechat slunko zapadnout, vra-
celi byste se clo tábortr po tmě. Skončete tak, abyste měli dost častt na návrat (tak
někdy kolem 16.-11. hodiny), abyste stihli v táboře večeři.

Dobře si do mapy poznačte místo, kam ažjste při svóm putování dospěli, abys-
te za rok, za dva, až svou pouť za sluncem budete opakovat, mohli zjistit, je stli jste
přišli na stejné místo, nebo o kolik kilometrťt jste se netrefili. Vedte si vždy zázla-
my, kolik kilometrťl jste ušli a co zqímavého jste cestoll viděli. Uvidíte, že vaše
cesta za slrrncem bude po každé jíná.

Pajda

Antiden
Den a noc, který ldéIá z všedního, obyčejnóho dne velkou zábavu a znamená

zkoušku pro úrčastníky tábora. Prostě se zamění den a noc. Až do konce odpoled-
ního programu jc dcn stcjný jako ostatrlí tíbortlvó clny. Místo vcčeře se však podá-
vá snídaně, nejlépe s patřičrrýrl jídlcrn, rrapříklacl ovcsllotl kaší. Po snídtrni (pťrvod-
ně večeři, tedy např. ve 20.00) je ranní rnytí a pak rlzíslcclr_l_|c dopcllední program.
Ten trvá až do oběda (ve vesnici je právě pťrlnoc), načež následujc odpolední klid,
ale raději ne moc dlouhý, protože následu.le odpolední program, a protože zrovna
příliš nesvítí slrrnce, je čas zahrát si třeba fbtbálek. Nezapomeneme na svačinu a
opět si lživáme program až do večeře. Po ní zakončíme den večerní písní (ačkoliv
se zřejmě právě rozednilo). Všichni se r.rmyjí a chystají spát. Nezapomeneme určit
hlídky ! Musí nás přece
vzbudit (asi ve čtyři
odpoledne).

Tak co, tror-rláte si? Je
to doccla nairoční lcgra-
ce. Jistě si cltlkížctc, roz-
hoclrretc-li so anticlcr. vy-
zkor"ršct, porirtliI s títt,t,

jak se pcl nčltt travrií(ítc
k normálrrírllu tiilltlrtlvó
mu životr"r. Nczit;ltl-
meňte, že budor,r všiclrlri
pěkně,,mrtví"!
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Zllestření dne

Vánoce
Je až s poclivcttl, na kolika táborech jsem se setkal s oslavou

Vánoc. Obvyklc tato zrkcc začinala samovolně hraním si na

Vánoce, pokračovala zdobením stromku a zpívánim koled a

nakonec končila tlbřadem zapa\ování svíčiček apředáváni dárkťr-

Přestožc ccló jc to jakz'lsi ,,hrrrá akce", kmen při takovýchto chví-
Iich zažljc ncjcn spot-tstu legrace, ale i velmi přátelské atmosféry,
uvolnění i blbnLrtí.

Wanigiska

|'řespání pod širákem
V rámci našlapaného táborového programL] musíte obČas hledat prostor pro to,

;rlly členové rodLr měli možnost si povídat nejlépe v nějaké příjemné atmosféře
r l [ot]], co se jim na táboře líbí, co jim schází, co je trápí i o tom, co by kmen pomoh-

llr rrějakým způrsobem vylepšit. A aby jim do toho žádný dospělák nekecal, bylo by
rltlbré, kdyby měli naprosté soukromí někde bokem tábořiště, na nějakém rodovém
trrejlépe tajném) místě. V našem kmeni jsme za tímto ílčelem vysílali rody na pře-

sllání pod širákem. Byla to i forma odměny za dobrou práci rodu nebo nějaký čin
(sarnozřejmě dobrý), kterým ostatní překvapili, zavitězstvi v některé z větŠÍch her,

1lo obzvlášť vydařené sltržbě v ktrchyni apod,

Po večeři si všichni členové rodtr sbalili nejnutnější věci k přespání a odebrali
sc na své rodové místo nebo na místo určené náčelníkem (když jsme tábořili v hlu-
llokém úrdolí Oslavy, bylo to na pastvinách nahoře nad lesem, kde jeŠtě svítilo slun-
lio a na rozdíl od samotného tábora tam bylo ještě krásně teploučko. Po nádherném
zípaclu slunka, který bylo lze pozorovat z nedaleké skály, jsme v některém roman-
tickém koutu rozdělali oheň a nálada se brzy dostavila sama,..

Co je však oheň bcz písrriček, Proto podporujeme rťtzné rodové hudebníky a
zllčvlrky, aby ve svých rodcch zasili semínka a zapustili kořínky rodového muzi-
( ll()vání. Ve chvílích takto jcštč r_rn-rocněných pod oblohou plnou hvězd se dobře
,,1,i'iíclají rozhovory o vážných včccch a oitlivý rráčelník rodu toho dokáže náIeŽité
r yrržít. A pak už jen stačí za\ó,tt clo spacltktt a pokračovat v nekonečném povídánÍ,
,lrrl,Ltcl poslednímu bojovníkLr rtlcltr slliiIrok nczavře oči a pusu. A ráno se nechce
r,,llivz,tt. Postupně všichni otvírlrjí tlči it sor-rkirjí se z tepla spacích vakŮ na denní
,,rt,lltl, Pak ještě jednou rozdčlitjí tlhcň a k snídani upéct hada na palici, zahlaďit
,llll)y a vrátit se do tábora akorát k cltlptllcclnímll programu a rod má k sobě i k celé-
rlrrt litneni zas o kousekb|íž...
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Nt'jt'ztltttlt' rrlt tiÍlltll', abychom se váleli v týpí anebo se ,,placatili" poL]ze 1]a
jt'tlrtti. lt lrr lt: rrllší ltltrcc, chccme prozkoumat její nejbližší okolí, sžít se i s lesem na
tll,tllrrít'lt svirzíclt Údo[í, poznat, kde co žije a kcle co roste. Nebýt v okolí táboracizí.
Vt,tllt: slitllilrríhtl programu na louce zŇazljeme i prr-'lzklrrnné výpravy avycbázky.

Ncj;lrvo.jsoLr to Ly poznávaci,když přijedeme na nové nísto a v každém z nás
trŽijc srclcc d/tvných objevitelťr: ...kam vede tato stezka...co je za tánrhletím cípem
ltlslr..-kdcllak pranení tenhle potťlček? Kdyžtlž okolí tábora známe natolik dobře,
ž,c už, ncz,abloudíme, vyrážíme na delší orientační pochody s mapoLl (v měr-ítku
l:l(XXX)) a br-tzolou (lbez ní), učíme se orientovat podle terénních tvarťr a přírod-
ltích znakťr a rrěkdy i na čas...

Alc rrejraději máme ty přírodovědné (a z nich nejvíc ty s Jurášem), Jednor-r
.jclerr.e jcn tak a z,aznamenáváme si květiny do seznamťt na OP 40 divoce rostorrcích
kvčtin, nebo se zaměřujeme na ochutnávání, jindy se věnujeme více stromťtm a
kcř-Ůtrn listnatýn - a sbíráme listy, abychom si v táboře zkr_rsili vyrobit kouřové otis-
ky, ncbo stromťln jehličnatým a pak sbírám e rťtzné jehlice (vida clalší oP!)

Taky jsme ne-
jcdnor_r zkoušeli bar-
vit látky a vycházky
pak byly zaměřeny
na sběr vhodných
rostlin a surovin
k tomu rrrčených.
Jednou jsne se na
táboře bavili tím, že
jsme se pokoušeli
zmapovat mraveniš-
tě a máme kamará-
dy, kteří totéž pro-
váděli s hnízdy ptá-
kťr.,. Nebo se dá na

vyclriízl<iit,lr íirltrgrlrlilva[, je-li vás víc posedlých stcjně (ako u nás v knlcni např.
|)cl,rtíli) ttt,lrtt li.lt,slil ltl trž nůtže každýl Vycházky mohou být zkrátka zirměřeny
I'iizrrČ', lirrrllrz,ii s(, lll(,/(, lrt:kladolt. Zkuste vymyslet nějaký vlastní originírlní nápad
tlit vyclrlizlirt it ltlltvtlt' ji 1ltrt<lrt. na táboře zrealizqte. To chcc polrrrotrt síttl scbotr
a trttlelil lilrrri ;ri islrtvt,i,rtýrrri stirviclly,

Pajda
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zvLAšTNosTl n ruÁvĚry

Různé kmenoaé zayklosti
Střílení z luku na jídlo

V některých kmenech, zejména v těch se staršími členy, mají kluci povinnost
vystřílet si každé jídlo. Povinnost indiánského muže jim velí chopit se luku a šípů
a vyrazit na lov, najít zvěí (maketu jelena či terč) a obživu nalovit (nastřílet.§tano-
vený počet zásahů). A pak už se může najíst.

Ruleta, kostka
To jsou nápady, jak rrdržet na uzdě rozpustilou mládež. Je samozřejmé, že

nechceme vždy za vše trestat, nikdy přeci nezapomeneme na to, že bychom měli
dávat přednost odměně a pochvale před trestem a káránim. Pokud se však stále
zvětŠuje poČet věcí, válejících se po táboře, neustále se nedodržuje táborový řád
nebo zŮstávánářadí v lese, přikročíme k,,přívětivé" formě trestll. Uděiejte si tábo-
rovou ruletu nebo kostkrr. S výrobou si jistě poradíte, můŽe to být i jeden z prvních
trestŮ. KaŽdému číslu nebo úlseku na ruletě přidělte nějaký trest, napřftladltozeni
do vody, polínka do krrchynč, mytí náclobí, mr.rčednický kťrl (přivažte jej ke stromu
a Pořádně zabahnětc; dbejte však na to, aby ncdoc;l-rázelo k vyřizování účtů, čemu-
koliv bolestivému či poníž,cní táborníka; nlltsímc takó včas přestat; ne na všech
táborech lze doporLrčit, ale mťrže to být i zábava). Dalším trestem mťrže být černá
bedna - seznam táborovo-veřejno-prospěšných prací, například posekat část louky,
vykopání odpadovky apod. Spousta trestťt mťlže být podle tábořiště a zvyklostí
kmene. Vzpomínám si.napříkiad na,,aligátora" - šlo o to proplazit se několik metrůr
bahnem až do potoka. Šlo o jeden z nejoblíběnějších tresiů... Je milé dát jako jednu
z možných variant omilostnění provinilce.

Z výchovného hlediskaje třeba vždy po trestu odvést provinilce stranou a přá-
telským rozhovorem mu vysvětlit, že nešlo o to jej poškodit, ale že je to za jeho
předchozí nevhodné chování. Neměl by se cítit ukřivděn anebo ponížen.

Hasanowena
Někdy také nazývaný ,,mlž dne" nebo ,,Roy". Na večemím sezení si každý

írčastník tábora řeknejednoho člověka, který se podle něj ten den nejlépe choval -
pomohl ostatním, nebyl protivný, dokázal přemoci svou lenost a něco vykonat či se
první přihlásil k dobrovolné práci. Někdo, kdo se ten den choval jako vzor Indiána.
Ten, kdo získá nejvíce hlasů, stává se Hasanowenou dne a nál'eŤl mu právo nosit
z.nak Hasanoweny následující den, kdy jej předá dalšímu Hasanowenovi,
l litsltnowenou tábora se stane ten, kdo ziskal za tábor více hlasťr (přípaclnč tcn, kdo
st: rrr_: jvíckrát stal Hasanowenoll, ale počet hlasťr je přesvědčivější).
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Zahajování dne

rrč zvolený člověk), ktený

1ltllene k tomu určenému,
rrcse náčelníkovi.

Názvosloví

Většina kmenťr v Lize vítá slunce a nový den ranní
písní. Je však možné také zahajovat táborový den. My
jsmc obvykle zahajovali po ranním shromáždění,
těsnč před začátkem dopoledního programu. Tu čest
zahájit den měl Hasanowena (může to být jiný, vhod-

přcvcznre z rukou náčelníka tomahavk a zasekne jej do
Večer (po večcrním sezení) jej někdo opět vyndá a při-

Během svých putování po táborech jsem se setkal s velkým množstvím stejných
věcí a obdobně velkým množstvím drobných odchylek. Například na většině tábo-
r,ťr se po snídani před začátkem dopoledního programu koná jakési setkání, na kte-
róm je obvykle osazenstvu tábora vylíčen program dne. A tomuto setkání říká
skoro každý kmen jinak - shromáždění, nástup, sezení, sešlost, v kmenech
Midewiwinu se používá lelawetika. Rody se někde nazývají rody, někde družiny,
;inde klany. Náčelnft rodu je tr skautů rádce, jinde seneca nebo owachira.
|)ozdravy, mimo mezinárodního ,,Hau, kóla" jsem zaslechl mecho, okinapi, gowa
a go. Jistě by se dalo pokračovat. Nechcete nám napsat o svých tradicích a podělit
sc o ně s ostatními čtenáři?

Wanigiska

Totemoad hůl

Ve woodcraftu, jakkoliv dávámc přednost jednoduchým a prostým věcem, rádi
vitlíme, když prostředí, vc ktcrém žijcme, a věci, které používáme, vyvolávají
r,rtlost svým provedením a jsoLr pčknó na pohled.

fakovým příkladem můžc být osobní nebo kmenová totemová hůl. Do sně-
lrrovního kruhu - venku stcjnč jako v místnosti - vnáší pestrost a zajímavost.
|1()llčasně podává informaci, patrl]()tl na první pohled. Navíc lze ji velmi lehce zho-
t,,vit. Každému současně dovtllí, aby tltcvřcl dveře své představivosti a podle své
r rrlt: a svých schopností ji vyrobil. Níklady jsor_r opravdu minimální.

llrko materiál potřebujemc kus kůžc vc vclikosti asi dvou dlaní při roztažených
1,1\l(,ch. Kůže může být vyčinčn/t ncbtl syrová, stejně jako kus kožešiny. Dále
tt,,l,rlcv houštinách, kde neLrblížítnc strtllnům, vyhledáme delší rovnorr větev
tl|i() 200 cm) nebo kmínek, zakončcný pravidelnou vidlicí, asi jako byste hledali
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materiál na lakr-osovoLr pálku, jen o něco větší a lrlavně delší.
Vnitřní část ramen vidlice postr,rpně nožem seřízneme a postr_rpně ztenčínre, aby se
dala obě ramena k sobě přitáhnorrt a částečně ohnutím překrýt. Tenkýrn provázkem
nebo řemínkem spojíme obě ramena, aby vznikl uzavřený oblor-rk.

Do vzniklého prostoru nejdr'íve papírem určíme pr'ibližnou velikost. Potom tepr-
ve z kťrŽe vystřihneme předpokládaný díl nepatrně menší, než je prostor nrczi rame-

Mo l14,'

ny. Pomocí řemínkťr nebo
šlach připevníme kťrži a
současně dostatečně
vypneme, aby byla rovná a

v případě vlhka nevznikaly
na ní nerovnosti v podobě
vlnek. Na kůži potom
namalujeme osobní nebo
rodový či kmenový znak.
Je velmi dťrležité, aby
obrázek byl více symbolic-
ký než podrobný a přesný.
7,dc je na místě určitá
clávka primitlvismu.

Barvy voltc takovó kvality, aL-,ly vydržcly povčtrrlostní podmírrky, to jc vítr, déšť,
sníh i pálící sluneční svit. Na opačném konci lrole udělejte hrot, kterým se dá zara-
zjt do země, sněmujete-li venklt. Je dobré, když si u svého předpokládaného sedad-
Ia předem prověříte pťrdrr. Vlastní znak mťlžete ozdobit několika péry, žiněmi, třás-
němi nebo ťrzkýmiprorržky kožešiny, kťlže i korátky, Ale pozor! Všeho moc škodí!

Je to opravdu pěkný předmět, ktery se hodí pro slavnostní nebo význačné chví-
le nebo pro ty druhy představení, kde nám jde o jistotr okázalost. Jinak mťrže být
zabodnuta před vaším týpím nebo jiným příbytkem. Stává se tak informací pro
všechny, že zde žtjíci aďresát není tvor neznámý.

Dá se ovšem rozdělit na dvě části. K homí je upevněna dřevěná trrrbička, která
se nasazuje na tyČku. Tu si podle potřeby a příležitosti uděláte kdekoliv a kdyko-
liv.

Také vlastní tyč mťržete zbavit kťrry a jednoduše ji barvami ozclol-1ítc, nebo,
dovolí-li to kůra, ostrym nožem vyíežete ozdoby, jdoucí až na dřcvo, l ty lze jed-
rrodttše nabarvit.

Podle Ellsworthe Jaegera Mahykan - Milouš Stárek

|'tlrržitií litcratura: The Totem Board, ročník 12, č.I:22O, l933



Molebnost tóboro výrozně zvýšímolovoné týpí
Foto: Wonigisko - Petr Hendl, Konestogo 1995

okomžiku
c: Wonigisko - Petr Hendl, Oswego 1995




