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Chtìli jsme se vìnovat astronomickým pozorováním a øekli jsme si nìco o Nostradamovì proroctví. V èase soumìrném
v roce nového milénia … se tok èasu obrátí! A on byl rok 2002! Soumìrný rok! Svìtla v jídelnì pohasla, otoèil se takový
divný vítr, do jídelny vtrhlo nìkolik pravìkých lovcù a ti odvedli dìti k jezeru do tábora lovcù mamutù.

Pravìcí lovci se podivnì obleèeným návštìvníkùm notnì divili. Ale po tuèných hodech byli dobøe naladìni, vybavili je pro
první dny v pravìku silnými oštìpy a amulety z medvìdích zubù pro štìstí. Budou ho potøebovat. Pøíštího dne donesli
pravìcí lovci jiskru v kusu hubky, oheò byl roznícen a hlídky ho musely udržovat po celou dobu tábora!



Bedøichovi vyrobili kluci stylové køeslo. A ke svým
74. narozeninám dostal sám sebe (.

Kamenná olympiáda: štvanice na soby. Famózní soutìž
dvou desetièlenných skupin. Jeden každý z první skupiny má
ubìhnout 800 m. Ti z druhé skupiny mají za úkol posbírat po
jednom stovku kamenù, které jsou na cestì poskládány
v metrových odstupech. Zaèíná se odzadu. Obojí to trvá asi tak
42–44 minut.



Pavlínka, jediné dìvèátko v šateèkách, na našem táboøe dost trpìla. Ke konci strastiplného pochodu pod pravìkým sluncem
si povzdechla: „Já se tak tìším domù. Teï pojedu na týden k babièce do Mydlovar a potom už koneènì do školy!“ Když
její tlupa snídala na stromì, slezla první a pronesla s úlevou: „No koneènì, že jsem dole.“ Vlasta povídá: „Ale prosím tì,
takovou zábavu doma nemáš.“ Sarkasticky odvìtila: „No, to je teda zábava.“



Jeden veèer se z údolí ozýval dupot
mamutù, druhý veèer jejich troubení. 
Nejstarší lovci se vypravili do údolí a
nalezli – asi po nìjakém lítém souboji –
dva ulomené mamutí kly a dva ulomené
rohy srstnatých nosorožcù. Prostøední
lovci mohli prokázat svou odvahu pøi
kradení ohnì. A ti nejmenší museli v noci
donést kamének z mohyly pohøbené
šamanky.

Vìnovali jsme se i výrobì pravìké
keramiky, kterou Franta vypálil ve
svahové peci.

Jeden z nejkrásnìjších veèerù na Hradcích
bylo tak teplo a taková pohoda u ohnì… 
Všichni kytaristé si pøehráli celý svùj
repertoár… Vystaèilo jim to do pùl druhé.
Dìti si ustlaly, kde jim bylo libo, a
poslouchaly, dokud prostì neusnuly…
Spící lovec má na krku keramickou
medaili a náhrdelník z medvìdích zubù.



Nádherné rùžové pravìké
zvíøátko – vyvolávací cena:
deset pazourkù!

Odjeli jsme z Budìjovic poté, co se jimi prohnala
stoleté voda Malše. Pak ovšem pøišla pìtisetletá
voda z Vltavy. Sokolský stadion, spodní sál a
kotelna v Sokolovnì, vše znièeno.

První dny lilo a lilo. Když jsme pøijeli na tábor,
byl na jeho námìstí zapadlý autobus až po
nápravy. Tøi traktory s ním mìly co dìlat. Polní
cesta se zmìnila v potok. Obyvatelé stanù byli na
jednu noc evakuováni. V tìchto deštivých dnech
zorganizovala Houba výtvarnou dílnu. Ona
kreslila jedním tahem zvíøátka, každé jiné,
kouzelníci a lovci je vybarvovali. Tak vznikly
stovky originálních knižních záložek a dopisních
papírù. Na aukci si je dìti mohly vydražit.

A pak nás napadlo uspoøádat aukci pro rodièe.
Když pøijeli, pøedstavily se jim naše ètyøi tlupy: 
Mamutíci, Zubøi, Kanèí zuby a Vokouni.
Pazourky si mohli rodièe zakoupit za koruny.
Dražily hlavnì dìti. Dospìlí našeptávali: „To
nesmíš pøihazovat tak moc!“ Nebo: „To jim musíš
vyrazit dech!“ A pak jsme posedìli u táboráku.
Výtìžek aukce jsme vìnovali na obnovu
povodnìmi ponièené sokolovny.



Perlièky
Na poslední chvíli se pøihlásil Honzík z vyplavené
Havlíèkovy kolonie. Øíkali jsme mu Plaváèek.
Pøihlásil se ke zkoušce mlèení. Vlasta si zapsal èas
12.25 h. Ale už ve 12.26 se Honzík ptal: „Vlasto, já
se chci ještì na nìco zeptat: kdy mùžu pøestat
mlèet?“

Po veèerech, když šly dìti spát a než jsme zasedli
k poradì, chodili jsme plenit do kuchynì. Vìtšinou
co zbylo a co se už dìtem podle pøedpisù nesmí dát.
Jednou Šamanovi nabízeli guláš. „Ne, ne, na noc já
si guláš dávat nebudu. Ja chci ten kabanos.“ Dostal
dvacet deka a za chvíli se ptal: „Bylo by tam ještì?“
„Ale to nemùžeš, Jirko, to musí být na zítra, to už
by scházelo.“ … „Hmm, no tak já bych si dal ten
guláš.“

Ke konci výpravy sedíme na zahradì restaurace ve
Vrábèi, Barèa do sebe cpe brambùrky, prokládá to
zmrzlinou a klidnì prohlašuje: Holky, já dneska
veèer budu blejt.“

Naše zlaté pravìké sestry: Svata Hausnerová, Hanka Stanèíková, Zdena Helebrandtová, Míla Kakešová a Otka Týmalová.


