Roverský tábor – Krok 2011
Na každý tábor jezdíme, protože nás „tam něco táhne“. Ať už je to parta dobrých lidí,
získávání nových poznatků, veselých nebo silných zážitků (nebo obojí), které se nám vryjí do
paměti a nebo zajímavých a praktických zkušeností. A právě všechny tyto „táborové
vlastnosti,“ které jsem vyjmenovala se skloubily v jedno a vznikl KROK 2011.
Letošní tábor nebyl standardní. Účastníci neobývali stany, nikde nestála jídelna ani
kuchyň, dokonce ani latrína s umývárkou nebyla k nalezení. Veškerá pobytová část se
odehrávala v horské chatce na velké stráni v nejznámějším českém národní parku KRNAPu.
Konkrétně tedy na Husích boudách.
Tábor byl rozdělen na dvě části. První část
byla putovní
s dvou denním trváním a zbylá
neputovní. Oficiální zahájení proběhlo v neděli 22.
srpna, kdy byli táborníci rozděleni do dvojic a do
pondělí se měli dostavit na určené místo
v Krkonoších. Jejich cesta neměla být pokud možno
finančně náročná (ovšem byli i tací, kteří ač měli
šetřit, rozhazovali, ať už to bylo za ZOO nebo za
borůvkové knedlíky). Cestou je provázelo i pár úkolů.
Hlavní úkol spočíval v dobrovolnictví. To znamená,
že se účastníci pokusili sehnat práci, kterou by dělali
dobrovolně-zadarmo. Téměř všem se to povedlo. Ti šťastní například zažili cestu na traktůrku
přes město a dostali za odměnu naturálie ve formě brambor (ovšem i zde museli přiložit ruku
k dílu). Ale naprosto všichni se potýkali s nechápavostí lidí, slyšících, že chce někdo pracovat
zadarmo.
Na smluvené místo naštěstí všichni dorazili, ale ani teď neměli vyhráno. Místo se
nacházelo několik kroků před horskou chatou, která po celý týden byla naším útočištěm, takže
za normálních okolností, by nebyl problém dorazit během půl hodiny… Avšak Luďa si pro
„puťáky“ připravil pekelnou cestu, do prudkého kopce, z prudkého kopce přes kameny a tak
dále. My, kteří jsme nemohli na putovní část (z jakýchkoliv důvodů) jsme si váleli šunky na
chatě, zatímco naši kamarádi šli a šli a šli. Ilonka to bohužel nepřežila ve zdraví a tak utvořila
s Lahvisem mrzácký páreček.
Další 4 dny jsme trávili na chatě a hráli různé hry. U některých jsme museli přemýšlet,
jiné byly fyzicky náročné, u dalších jsme se museli prosazovat silou. Další vtipná hra byla
spočívala v tom, že se 2, kteří se poslepu honili v kruhu s šátkem, kterým museli 3 krát uhodit
protivníka kamkoliv. Šátek museli
nejprve najít v trávě. A například Vojta
měl v rukách tak málo citu, že i když o
šátek několikrát zavadil, pořád ho necítil.
Ale nebyl v tom sám. Další vtipnou hrou
byla u které si nejsem jistá názvem byla
opět o dvou jedincích, kteří soutěžili o
první zapísknutí na píšťalku. Píšťala se
nacházela uprostřed kruhu, který tvořili
ostatní. Jedninec, který prohrál souboj o
1. zapísknutí se procházel podél kruhu (z
vnější strany) a mezi koho si stoupl, tak ti
2 museli oběhnout kruh (každý z jiné
strany) prolézt pod nohama člověku,
který je vyslal na souboj, vběhnout do

kruhu a zapískat. Pod nohama se hra stávala kontaktní, což
znamená, že vznikl boj (například všude známý girl fight a
dokonce i sourozenecké boje). Zmínila jsem i hry na
přemýšlení. Jedna z těchto her směl na starosti Luďa. Šlo
zde o souboj ekologů, vodárenské společnosti a zahrádkářů.
Tyto 3 skupiny měli na základě logických argumentů nebo
domluvy získat co nejvíce peněz pro chod nějaké instituce
nebo organizace. Pět zde musím vyzdvihnout Vojtu, který
se do své role dokonale vžil, a byl bezpochyby nejostřejší.
Na táboře nastaly i chvíle, kdy jsme se evakuovali. Dostali
jsme i evakuační plán, kterého jsme se drželi. Bylo nutné
projít všemi fázemi evakuace. Neustále jsme vyplňovali
formuláře, vyráběli si jodové ampule, abychom snížili
riziko radiace. Hlavní dělnicí těchto ampulí byla Alenka.
Dále jsme měli za úkol usmažit antiradioaktivní placky,
čehož jsem se ujala já a Adélka. Projít dekontaminací.
Nakonec se zabalit do alobalu a evakuovat se. Naštěstí jsme všichni přežili, i přes to, že se
mezi námi vyskytovali zrádci, kteří ničili jodové ampule a schovávali zavazadla. Pro tento
post byla vybrána Terezka a Žilet.
Na Kroku 2011 se ovšem nehráli pouze hry, součást tvořilo zhotovování jídel.
Jídelníček měl na starosti Žilet, který neměl chybu. Jídlo bylo zdravé, dobré rozmanité a syté.
Naskytla se nám možnost ochutnat Pepovo jáhelné rizoto dále různé zeleninové a masové
pokrmy, dokonce i guláš.
Dále jako na každém skautském táboře si každý člověk mohl splnit bobříka respektive
bobromuta. Bobromut nebyl jen vtipnější (trapnější), ale i těžší. Například splnit takového
Bobromuta Mluvení (říct souvislou větu každých 30 vteřin), dalo zabrat a své o tom ví Siky.
Bobromut Srabáctví také nebyl zrovna med. Ani Jump, který se rozhodl plnit Bobromuta
Nevody (člověk se celý den nesmí dotknout vody) v den kdy probíhala hra, ve které
figurovala voda, na tom nebyl nejlépe. Zřejmě nejzapamatovatelnější Bobromut se jmenoval
Trapnosti. K tomuto Bobromutovi musím
poblahopřát Adélce, jejímž sokem byl Siky.
Už se blížíme ke konci, k posledním
dvěma táborovým dnům, které byly výletní.
Vyrazili jsme kolem 3 odpoledne ovšem
v pouhém počtu 7 lidí (neúčastnil se Luďa, Vojta,
kteří byli mimo, a Ilonka a Lahvis, kteří nebyli
schopni). Úkolem bylo projít KRNAP, dostat až
na Špindlerovu boudu a poté, sejít pár set metrů
níže a přespat v polských lesích. První zastávku
jsme udělali u obrovské přehrady nad Špindlem.
Zde jsme si lehli, najedli, a čekali na Sikyho a
Jumpa až přinesou jídlo na závěrečnou party. Až
si kluci ušli svoji zbytečnou 2-hodinovou cestu,
která vedla směrem, kterým jsme měli namířeno
všichni, vyrazili jsme. Cestou jsme se kochali
krásou vysokohorské přírody. Další delší
zastávku jsme udělali na Špindlerově boudě.
Nevím jak kluci, ale my holky jsme vykonaly
trošku té základní hygieny, na hotelových
záchodcích a bylo nám hned líp. Na konečnou

jsme dorazili kolem půlnoci, snědli a vypili, co
bylo v danou chvíli k dispozici a šli na kutě.
Před party jsme ještě bojovali s klukama o
místo na spaní (bylo jich míň a měli větší a
lepší plochu) a nakonec holky vyhrály. Ráno
kolem 8 jsme opět vyráželi na cesty... prošli
jsme pěkný kus cesty, fotili se před dívčími
nebo mužskými kameny, utíkali před skupinkou
polských turistů, míjeli jsme černé jezero a
nakonec dorazili kolem 15 hodiny domů. Opět
jsme, nehned zezačátku udělali zastávku na
Špindlerovce,
na
které
měl
Jarda
nezapomenutelný zážitek s nahatým týpkem na
pánských záchodcích, který se prostě musel trošku namydlit než vešel do jídelní místnosti
mezi ostatní lidi. Ještě musím podotknout, že se Jump s Žiletem rozhodli vyběhnout a
seběhnout Sněžku a také to udělali. Klobouk dolů.
Doma už jsme nebyli ničeho schopni, jenom jíst, pít, ležet, po té si uspořádat táborák
zazpívat si pár písníček a pak zase jíst a pít. Ráno jsme se jen vstali a vyrazili pěšky a vlakem
domů. Letošní Krok 2011 se opravdu vydařil a já bych chtěla poděkovat Čermákovým, že
nám chatu půjčili, všem, kteří se tábora účastnili a na závěr všem, kteří se podíleli na přípravě
a tábor pro nás připravili.
Sepsala Evička Sekaninová

