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Když v listopadu 2003 vypravil  woodcrafter Josef Porsch-Ablákela ke �tená-
��m  prvn� svou rubriku Týpí jako domov, jist� netušil, že bude pro Tomíka  psát 
dlouhých dvanáct let. Psal krásné texty plné woodcrafterské poetiky i praktických
zkušeností ze života v týpí a kolem n�j. Díky mu za n�! Dnes nacházíte v oblíbené 
rubrice jiné jméno, op�t ze sp�átelené Ligy lesní moudrosti.  Ablákela si chce dát
v psaní p�estávku. V��ím, že ne natrvalo. A ješt� jednou – díky!

Tomáš Novotný
        

Znáte ten pocit, když se op�ete, zaklo-
níte hlavu, do nosu vás šimrá v�n� ohn� 
a skrz týpiovky vidíte problikávat hv�z-
dy? Tak na tohle se t�ším každý rok, když
odjíždím na letní tábo�ení Ligy lesní 
moudrosti na Kosím potoce. Tábo�ení na 
Kosáku, jak p�átelsky nazýváme louky
podél Kosího potoka kousek od Plané
u Mariánských lázní, je takový �trnácti-
denní letní vrchol celoro�ní �innosti, když 
se sejdou woodcrafte�i z celé republiky. 
Bydlíme v týpkách, šeltrech, vigvamech 
�i ve stanech Zub�ík. Je to taková slušn�
velká vesnice. V�kové rozp�tí jejích obyva-
tel  je od 1 do 91 let. 

Na dolní louce je Dance lodge, velký
zast�ešený prostor s ohništ�m, který po-
skytuje ochranu p�ed dešt�m i p�ed slun-
cem. Na menší louce vedle máme dv� 
h�išt� na ringo. A za potokem je perfektní
lukost�elecká st�elnice.

V d�evárkách  �ekají  na�ezané špalky, 
aby sta�ilo již jen štípat. Ty špalky se chys-
tají na d�evní brigád� na ja�e, takže b�hem 
tábo�ení již není pot�eba slyšet žádnou mo-
torovou pilu. Celé tábo�išt� má p�írodní
zdroj pitné vody. O dosta�eném po�tu ka-
dibudek a latrín se asi nemusím zmi�ovat. 
A v dnešní odpadkové dob� jsou nutností
i kontejnery na t�íd�ný odpad a také kapa-
citní místo na parkování mimo tábo�išt�.

A co vytvá�í toho správného ducha tá-
bo�ení? Touha n�co nového se dozv�d�t, 
n�co zkusit, n�co se nau�it, o n�co se po-
d�lit. Program je pestrou nabídkou dob-
rovolných �inností - her, zápas�, výzev, 
p�írodov�dných procházek, rukod�lných 
setkání, p�ednášek, popovídání a sout�-
ží. Nebaví t� lakros? Nevadí, vyrob si luk 
nebo lži�ku! Cht�l by ses dozv�d�t n�co
o našich kyti�kách nebo spíš o historii wo-
odcraftu u nás? Schváln� co všechno dob-
rého se dá vyrobit z p�írody? Ochutnáme 

doma vyrobené marmelády, džemy, š	ávy, 
víno, �aje. Nebo p�jdeme na bor�vky? 

Tábo�ení není tábor ani organizovaná 
zábava. Tábo�ení na Kosáku – to je sdílení 
prostoru, zážitk� nebo zkušeností. S ka-
marády, rodi�i, d�tmi, partnerem.

Sice už se blíží zima, ale když vezmu do 
ruky svou woodcrafterskou šerpu a p�i-
voním k ní, zase už se vidím na Kosáku
u ohn� a koukám do koruny týpí. Na shle-
danou v týpí na Kosáku!

Kate�ina Pejšová – Lasík
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