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Shrnutí zážitků ze skautského tábora v Žibřidovicích 2014 

 

Skautský oddíl Velká Bystřice společně s oddílem z Hluboček uspořádal o 

prázdninách 9. – 16. 8. 2014 stanový tábor na louce u Vysokých Žibřidovic, kousek za 

Hanušovicemi.  

Tábora se účastnilo čtrnáct dětí, které byly ubytovány v podsadových stanech, kterým 

vznešeně přezdívaly ,,chatky“. K dispozici měli jídelnu, velké teepee, ve kterém mohl být 

rozdělán oheň, toalety, sprchu i umývárku.  

Tématem letošního tábora byly kouzla a čáry. Kouzelný mluvící klobouk rozdělil děti 

do dvou kolejí, ve kterých celý týden spolupracovali a soutěžili.   

 Nejvíce se našim skautům líbily ztráty a nálezy, stezka odvahy, táborák a zpívání či 

získání originální přezdívky a slavnostní křest, který je s přezdívkami neodmyslitelně spjat. 

 

V pátek kufry zabalili, 

s rodiči se rozloučili. 

Osmá hodina nám právě odbývá, 

a cesta na tábor skautíkům začíná. 

Cesta vlakem dlouhá byla, 

všechny nás moc pobavila. 

Bivoj šlape, jak jen může, 

stejně jí to nepomůže. 

Tábor kdesi schován v lese, 

Bivoj batoh stěží nese. 

Ženeme se do tábora, 

Matěj volá hurá-hurá! 

V cestě stálo poleno, 

schytalo to koleno. 

Večer se za lesy slunce noří, 

na Kafky ve staně útočí škvoři. 

Bulík brečí celá v křeči, 

bulí co hodinu, v očích slzavé mráčky, 

a tahle se začíná kariéra plačky. 

V neděli každému klobouk se nasadil, 

do dvou kolejí moudře nás rozřadil. 
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špekáčky nad ohněm poklidně praskají, 

ale ty Moquaiovi si popelu mlaskají. 

V zapnutých stanech baterky šmejdí, 

hledají škvory, kteří tak rejdí. 

Klíšťule Klíšťandou přes noc se stala, 

hlavu si s tím ale moc nelámala. 

Ráno začíná velice vesele, 

Aneta vypráví, že spadla z postele. 

Na nástup pozdě a nebo vůbec, 

tímto se řídí nás malý Lovec. 

Nabízí se noční hlídka, 

všichni stojí v pozoru, 

následuje menší bitka, 

ruce letí nahoru. 

Ztráty a nálezy večer nás čekají, 

hříšníci největší po nich se koupají. 

Ztratíš-li ešus, porušíš-li kázeň, 

můžeš si vytočit studenou lázeň. 

Na kole štěstí tanec padne, 

Gargoš začne své pohyby ladné. 

Jitrocel, kopřivu, žebříček, babyku, 

přihoď si bylinku do svého kotlíku. 

Čarodějnický turnaj famfrfál začíná, 

o vítězství rozhodla necelá hodina. 

Chytání zlatonky dá velkou práci, 

vyhrává Kowalski a jeho Draci. 

Dnes a denně vaří Lenka, 

je to naše kuchařinka. 

Jídlo bylo velmi chutné, 

jediné co na tom je smutné, 

že občas na zem rohlík letí, 

obaluje se ve smetí. 

Piškot na to nevypadá, 

největšího má však hlada. 
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u každého oběda, 

sní celého medvěda. 

Když medvěd na ní na skladě, 

přivoláme Bivoje. 

Bivoj kance skolí hravě, 

a Piškot se nají zdravě. 

Mirek trubku naladí, 

celý tábor probudí. 

Rozcvičíme ztuhlé tělo, 

ne, že by se nám však chtělo. 

Kroutit hlavou, trupem, hýždí, 

tempo máme vždy hlemýždí. 

Hurikán Cyril nás navštívil v noci, 

přichystal pro nás ranní operaci. 

Řinčení ešusů, padání lžic, 

a z naší jídelny nezbylo nic. 

Děti si pohledy vyráběly samy, 

v každém bylo napsáno: ,, Miluji Tě mami.“ 

Přijeď si pro mě maminko, 

bojím se tu malinko. 

Musím vstávat v sedm ráno, 

spát dýl je mi odpíráno. 

To a možná ještě více, 

píší děti na pohlednice. 

Pak přišly na řadu mapy a buzoly, 

do lesů hlubokých děti se vydaly. 

Ručičku na sever musíme dát, 

a v mapě se zorientovat. 

Děti plánují krojovou revoluci, 

aby triko v kalhotách neměli kluci. 

Příroda v noci je nesmírně hezká, 

dokud se neozve :,, Kdy bude cyklostezka?“ 

Pochod nocí byl hodnocen jako dost dobrý, 

pak deset odvážných šlo lovit bobry. 



 4 

Byl zavelen nástup a v koupacím úboru, 

vyvolení měli v přátelích podporu. 

Děti si mysleli, že jde jen o lest, 

ve skutečnosti to byl slavnostní křest. 

Ředitelem pomazaná nahá těla, 

husí kůže na těle se všem dělá. 

Není jim pomocí, není cesty zpět, 

hodí je do vody na raz, dva, tři –teď! 

Tak Peťa s Klíšťulí pravdivý příběh vám vyprávěly, 

jak krásně na táboře v Žibřidovicích jste se měli. 

Tábor se vám líbil zdá se, 

za rok se snad sejdem zase! 

 

Autor básně: Petra Kloboučková 

 

 

 

 


