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BÍLCOOLICE 2011
Rok se s rokem sešel, nastal opět začátek srpna a s ním Letní tábor Bílkovice 2011.
Na srazu nás uvítalo docela hezké počasí a tak jsme radši na kolech vyrazili dříve,
než se pokazí.:-) Zvolili jsme obvyklou cestu přes Jesenici, Kamenici, Týnec nad
Sázavou a Benešov. Asi jednou nebo dvakrát jsme museli na chvíli zastavit a
schovat se před deštěm, jinak cesta ubíhala docela rychle. Oběd jsme neměli
klasicky v Benešově, jelikož sraz
byl letos posunut na pozdější
čas, ale v Týnci nad Sázavou.
Odtud jsme pak jeli víceméně
bez zastávky, abychom dojeli do
tábora alespoň před večeří. Než
jsme se stačili vybalit a rozkoukat
se po okolí, byl už skoro večer, a
to byl čas pro klasický nástup
celého tábora u ohně. Tam se všichni dozvěděli, co se bude dít další den (málokdo
byl překvapen, hehe), táborníkům, kteří zde byli poprvé, se řeklo, jak to tady všechno
chodí, a tak bylo vše připraveno na další den.
Ráno jsme se probudili do chladného počasí, ale to se začalo brzy před
polednem zlepšovat. Zahřáli jsme se Sherwoodem, zasoutěžili v Timbersports a
mohlo se jít na oběd. Sherwood nebo Timbersports jsou názvy víkendového sekání
dřeva, které je nutné proto, abychom měli čím celých 14 dní topit. Když se práce
vezme za správný konec, nemusí se s ní pak následující den pokračovat. To už
UFOuni věděli, takže se všichni snažili, abychom mohli co nejdříve začít s tolik
očekávanými hrami a celotáborovou hrou. Odpoledne byli všichni přivoláni k bazénu,
aby shlédli scénku z pořadu Wipeout – a to jim mohlo trochu napovědět, kudy se
bude ubírat letošní CRH!!! A bylo to tady, letos UFOuni byli přihlášeni do
bombastické šestnáctidenní reality show, která nemá ve světě obdoby! Už věděli, že
budou 24 hodin denně sledováni desítkami kamer a stovkami tisíc diváků, kteří
sledují své oblíbené programy, soutěže a seriály, ve kterých budou nyní vystupovat!
Úkolem bylo získat jejich přízeň a s elánem překonávat jednotlivé nástrahy, které

připravili dramaturgové televize Bílcoolice. Dále už tedy mohl tábor probíhat
v atmosféře této reality show!
Další dny byly plné přímých přenosů z nejrůznějších televizních soutěží!
UFOuni excelovali v pořadech Máš hodinu a Máš minutu. Dokonce uspěli i v soutěži
Máš vteřinu, což by obyčejný člověk dozajista nedokázal. I kola jsme nezapomněli
provětrat, dojeli jsme až na Madagaskar a zpět, celé putování vedl Adam, a i když
trvalo pouze jedno dopoledne, projeli jsme se tak, že jsme byli unavení jako po
celodenním výletu. Jediný Vojta na Madagaskaru trochu zabloudil a tak se vracel
zpět do Bílkovic s prázdnou. Alespoň poučení pro příště..:-) V televizním programu
byl ale největší trhák těchto dní Takešiho hrad. Ten ještě nikdy v historii nebyl dobyt,
a tak se čekalo na den, kdy se smůla protrhne. Takeši čekal na nejvyšším vrcholku
ve své nedobytné tvrzi a jen koukal na to, jak jeho ochotní pomocníci hrad brání. Už
to vypadalo pro útočníky skoro beznadějně, ale mazaná finta útočníků se lstí jednoho
Takešiho pomocníka nakonec vyplynula v ukradnutí vlajky a donesení zpět do
tábora. Další dny se dostalo i na diváky oblíbený Fear Factor. Za neúspěch v karetní
hře proti mistrovi Black Jack se muselo vykupovat velice draze – zúčastnění ví..:-)
Nechybělo pak ani překonání se při nutném nalezení klíče v nádobě plné pavouků.
Finále Fear Factoru bylo pak spíše za odměnu, a tam naopak Vojta uspěl na
jedničku!
Na první celodenní výpravu jsme jeli s dramaturgy pořadu Toulavá kamera.
Každý reportér měl za úkol navštívit jedno zajímavé místo v okolí a udělat pro
televizní diváky zajímavou reportáž. Jelikož bylo parádní počasí a reportéři vybrali
k přesunům mezi jednotlivými místy
super cesty, výlet si všichni neskutečně
užili a skvěle si zajezdili. Další dny nás
vždy

už

dopoledne

vítaly

sluneční

paprsky, takže jsme se mohli jet i
několikrát

vykoupat

do

bílkovického

bazénu. Tábor probíhal dále ve skvělé
atmosféře,

nejde

zde

vyzdvihnout

všechny hry, které se povedly. Každému
utkvěla v paměti jiná. Za zmínku ale určitě stojí nocování Robinsonů ve volné
přírodě. Každý Robinson spal na svém vlastním ostrově, kde si musel postavit vlastní
obydlí. Všichni přišli ráno do tábora vyspaní do růžova, a tak to má být. Ani na

bojovky se nezapomínalo, a tak celý tábor jednu noc vyšetřoval vraždu Franty
Dvořáka a Pepy Nováka. Celá černá historka se nesla ve vtipném duchu, ale vyluštit
ji nebylo vůbec snadné.
Snažili jsme se také co nejvíce zapojit do programu lanové aktivity. V dnešní
době se spojují lanové aktivity s outdoorovými činnostmi, i když první zmínky o
využívání se spojují s dávnověkými mořskými
plavbami, kde se s lany každodenně setkávali
námořníci. Tak jako tak jsme se s lany a
karabinami úplně nejvíce vyblbli a zapojovali
lana do programu, kde se jen dalo. UFOuni pak
soutěžili ve Fear Factoru o to, kdo dráhu
postavenou několik metrů nad zemí překoná
nejrychleji a zda ji vůbec překoná. Jerminovi to
šlo asi nejlépe a občas v měření sil překonal i
vedoucí. Honza si zase oblíbil hru, a byl v ní
zaručeně nejlepší, ve které se všichni snažili
doběhnout co nejdále a zapíchnou vidličku do
země, v sedáku přivázáni na dynamickém laně.
Čas nelítostně ubíhal a byli jsme už za půlkou tábora. Jelikož to byl tábor jako
takový pro Starší UFOuny poslední, bylo také potřeba, aby zde po nich něco zůstalo.
Takovou už dlouhou tradicí je, že se vyrábí lavička k táborovému ohni. UFOuni se
tohoto úkolu chopili na jedničku a vyrobili skvělý kousek, který si skoro každý
pochvaloval, ale první dny na ní nenechali sednout nikoho!:-) Druhou tradicí na
posledním táboře je i noční výsadek. Dlouho byl vedoucími připravován a jeho
provedení

bylo

od

začátku

nepostřehnutelné. UFOuni byli opravdu
překvapeni, když se z noční hry vyklubala
právě tato kulišárna. Byla krásná noc jako
dělaná

na

hezkou

řádku

kilometrů.

UFOuni by našlapali těch kilometrů více,
kdyby v první vesnici neobjevili mapu
okolí, ale i tak si museli dobře máknout,
aby se v nějakém rozumném čase dostali zpět do tábora. Cestu si krátili zpíváním
všech možných písniček, které se vryly do paměti všech letošních táborníků. Ještě

následující den proběhl klasický pořad Prostřeno alias Ano šéfe! a vše už směřovalo
k závěrečnému puťáku.
Letos se při něm bojovalo o přežití. UFOuni byli obsazeni do reality show
Ultimate Survival a museli se dostat
pomocí všech svých dovedností živi a
zdrávi

z ostrova,

štábem

vysazeni

na

kterém

helikoptérou

byli
a

ponecháni vlastnímu osudu. Nejprve
bylo potřeba si obstarat nějaké jídlo.
To bylo potřeba vyhrabat pod zemí,
jelikož právě zde na něj nemohla
dravá zvěř. Brodění divoké řeky a
další nástrahy bylo potřeba také zdolat, aby mohla nastat hlavní část tohoto
dobrodružství, a to slanění do Země bramborových lidí. Všichni překonali svůj strach
a perfektně slanění asi 15ti metrové ploché stěny zvládli. Nejvíc zaujal Peťulix,
kterému se opravdu nechtělo, ale hned, jak chytil do ruky jistotu, byl dole dříve než
zkušený

horolezec.

V Zemi

bramborových lidí se bylo potřeba
maskovat maňáskem, neboli panem
Filutou, jinak by je Král bramborových
lidí nenechal ve své říši přežít. Večer
se už nachýlil, tak se šlo spát a ráno
se už přesedlalo na kola a jelo se co
nejdříve

z této

nehostinné

země.

Kosťák byl ten, který se nejčastěji
držel mapy, a i přes hodně nepříznivé podmínky se nakonec povedlo, že byl únikový
východ ze Země bramborových lidí nalezen.
Následovaly už jen poslední dva dny tábora, které se nesly v duchu úklidu,
úklidu a úklidu. Odměnou pro všechny byl závěrečný táborák, při kterém se
vyhodnotila CTH a rozdaly ceny. Další den se už jen dokončily poslední povinnosti a
jelo se domů. Snad se naše cesty shledají další léto, ať už to bude kdekoliv!
Kolektiv vedoucích Starších

Osoby a obsazení:
Mladší UFOuni: Fíla Kašpar, Matěj Kusý, Šimon Kučera, Míla Valena
Starší UFOuni: Petr „Peťulix/Px“ Fatka, Martin Jermář, Adam Kašpar, Honza
„Chobot“ Klauda, Martin „Kosťák“ Kostohryz, Vojta „Dřevorubec“ Rubeš
Vedoucí: Vojta Císař, Dafča Fatka, Peťa Franková, Jarda Hejný, Zuzka Hrabětová,
Myšák Janda, Dominik Krejčík, Jirka „KUKI“ Kukačka, Petr „Kuki“ Kukačka, Ota
Makeš, Honza „Severka“ Severyn, Petr „Peter’S“ Severyn, Filip Šenk
Návštěvy: Spousta. Děkujeme a omlouváme se za chybějící jména.

Děkujeme, přijeďte příště zas. Vaši Vedoucí.

