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Stejně jako posledních pár let jsme i letos vyrazili strávit podzimní prázdniny na naše tábořiště
v Leopoldově. Vyrazili jsme hned ve středu po škole či po práci, abychom si mohli
užít co nejdelší čas v Novohradských horách. Jedna skupina (Vašek, Manka, Filip, Cipísek,
Siréna, Kubajz, Viki, Vali, Vlastík, Ondra, Eliška, Bob, Háta, Klárka) měla sraz na Hlavním
nádraží a jela přímým vlakem do Kaplice. Zbytek se dopravil do Leopoldova auty (Ježek, Vojta,
Majda, Sára, Verča, Davídek, Ondrik, Jirka, Brába, Buclinka), řidiči vyložili všechny věci i
posádku a jeli zpátky do Kaplice pro zbytek.
Ve čtvrtek byl naplánovaný výlet na Kamenec - nejvyšší horu Novohradek. Abychom
nešli ve velkém počtu všichni najednou, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla
z Leopoldova přes samotu Ulrychov na Kamenec a poté do vesničky Pohoří na Šumavě, odkud
se dovezla autem zpátky do tábora. Druhá skupina šla přesně naopak, až na to, že vrchol
Kamence nedobyla a pouze ho obešla, avšak obě skupiny se potkaly zhruba v půli cesty a
druhá skupinka byla v táboře asi o půl hodiny dříve. Vrátili jsme se kolem páté hodiny a Eliška
s Ježkem už měli připravenou večeři, která po celodenním výletě přišla vhod. Večer jsme
strávili kolem roztopených kamen hraním deskových her a zpíváním k hraní na kytary.
Tak jak nám ve čtvrtek na výletě přálo počasí, v pátek se pěkně zkazilo, začala být
zima a chvílemi pršelo. To znamenalo, že se nedalo být venku, ale to nebyl žádný problém,
jelikož v plánu bylo vyrábění draků. Protože bychom se ke stolu do kuchyně nevešli všichni
najednou, dodrželi jsme rozřazené skupinky a draky si nejdříve vyrobila jedna skupinka,
zatímco druhá hrála hry s Mankou a poté se prohodili. Menší děti vyráběly barevná bábrlata
na ocas, větší si museli vyhrát s konstrukcí. Draky se podařily, akorát, jelikož pršelo, nebyla
příležitost pověsit je do větru. Po obědě a odpoledním klidu jsme se stejně jako každý rok
vydali do Borovan u Trhových Svin do bazénu, který jsme měli dohodnutý od čtyř do pěti
hodin. Ti, co se vešli do aut, jeli auty, zbytek se dopravil až k bazénu autobusy. Koupačku jsme
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si všichni užili, a když jsme se vrátili do kuchyně, už na nás čekal Vašek s hotovými haluškami
se
špekem a se zelím. Večer jsme byli všichni unavení, a tak jsme všichni za hraní kytar odcházeli
na kutě.
V sobotu, jelikož počasí se alespoň trochu vylepšilo, jsme mohli zůstat venku kolem
kuchyně a zahrát si pár her na vzduchu. Po obědě a odpoledním klidu jsme trochu netradičně
nevyrazili nahoru na Jednoty ke spřátelenému oddílu Čtveráci, nýbrž oni dorazili k nám,
abychom spolu strávili jedno odpoledne a děti se mohli zase lépe poznat. Nejdřív jsme začali
hrou v lese Šátky a po svačině v teple jsme si zahráli na louce před kuchyní vytouženou
Kabaretku (hra téměř bez pravidel s úkolem dostat míč na území soupeře). Celé odpoledne
jsme si všichni užili a už se těšíme na další společně strávený čas. Večer, jelikož se jednalo o
ten poslední, se hrálo na přání, aby si každý mohl zazpívat svou oblíbenou písničku.
Neděle jakožto poslední den byl hlavně ve znamení balení a poklízení. Po obědě se
první skupina naložila do aut a odvezli se opět do Kaplice na vlak. Jelikož přes noc hodně
foukalo tak do Českých Budějovic vlaky nejezdily a my jsme se tak museli dostat do Budějovic
náhradní autobusovou dopravou. Tam to ovšem nebylo o nic lepší a na nádraží nebyl nikdo
schopný podat informaci, jestli vlaky pojedou nebo nepojedou. Nakonec měly vlaky zpoždění
přes tři hodiny, takže všichni co mohli, se naskládali do aut a zbytek popojel autobusem do
Písku, kam jim naproti přijel Igor a Roki, za což jsme jim velmi vděční.
Seznam účastníků: Ježek, Brába, Vašek, Kuba, Vojta, Manka, Buclinka, Eliška, Filip, Kubík,
Zdenda, Cipísek, Majda, Sára, Verča, Julča, Háta, Ondra, Jirka, Davídek, Ondrik, Klárka, Viki,
Vali, Vlastík, Kubajz, Siréna, Bob.
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