HISTORIE TÁBORA 1981

Vesmírná odysea
Téma
Táborničení a jak se o sebe v přírodě postarat.
Průběh dobrodružství
Obsah knihy Diskobolos: Šedesátičlenná posádka vesmírné lodi Diskobolos, uvedená
do umělého spánku, už dva tisíce let letí do souhvězdí Andromeda, aby prozkoumala
planetu s názvem Nová Země. Skutečná Země totiž už jejím obyvatelům nestačí,
vyčerpala veškeré zdroje. Při přistání se objeví potíže, a tak se posádka musí rozdělit
na osm malých skupin, které se mají setkat na určeném místě. Každá z těchto skupin
zažívá stejné a podivné události. V krajině, která se podobá Zemi z doby třetihor, čas
od času blikají zvláštní destičky, ztrácejí se předměty. Nakonec se zjistí, že to mají na
svědomí obyvatelé planety Id, kteří si návštěvníky zkoušejí. Když noví obyvatelé
obstojí, dostávají Novou Zemi do své správy. Musí však začít od úplné nuly.
Koho jsme potkali
V knize Diskobolos vystupují obyvatelé planety Id Rey, Jen, Dan,
Filip, Tom, Pavel, Adam, Marie, Donald, Ida.
Co jsme měli na táboře
Kniha Diskobolos. Z něj jsme se dozvěděli důvod cesty do jiné galaxie a následně i
příběhy, které astronauty potkaly.
Knížečka. V ní byly vždy na levé straně název hodnosti, napravo se udělovala razítka
a zapisovalo se, jakého stupně v té které etapě dítě dosáhlo a kolik za ni získalo
bodů.
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Hodnosti. Bylo jich osm: Astronaut, Pilot, Průzkumník, Trosečník, Osadník, Lovec, Posel,
Vyslanec.
Vlajka. Klasický trojúhelník, pravděpodobně se znakem Diskobola.
Závěrečný dar. Jednak lístek s blahopřáním, pak taky kožené kolečko s vyraženým
symbolem Sluneční louky.
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Názvy družinek a jejich členové
Alfa
Honza Karlík
Sirius
Vega
Další děti: Markéta Karlíková, Daniela Černá, Vilma Morče Skalická, Mirka, Hřib, Aleš
Šlapka Lapka, Martina Tesařík Černá, Picasso, Pavel Skalický

Zajímavosti
■ Byl to vůbec první ročník Sluneční louky.
■ Původně se měl tábor konat v Orlických horách, ale na poslední chvíli vyvstaly
problémy s ochranáři a hygieniky. Franta Vlk narychlo zmobilizoval své známé v
Houserovce.
■ Tábor začínal děsným několikadenním slejvákem, rodiče se u autobusu ptali, jestli
mají opravdu děti poslat do divočiny bez vody a elektřiny. Někteří malí táborníci byli
táborovou primitivní vybaveností poněkud otřeseni. Desetiletý táborník Honza Karlík
psal domů: „Přijeďte si pro mě, musíme pracovat i v dešti, Markétu to taky štve.“
■ Nad táborem čas od času přelétla helikoptéra. Děti na ni vždy mávaly a její pilot
jim odpovídal pohybem vrtulníku. A pak jednou přiletěl a přistál na louce a piloti si
dali jídlo.
■ Už tehdy proběhly svatby.
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Hymna
Písničku ti zazpívám
(spirituál/Ivo Fischer)

Písničku ti zazpívám, aleluja
řeknu ti, jak rád tě mám, aleluja.
I když bývám sám a sám, aleluja
v tobě stále druha mám, aleluja.
Zarmoutit mě neumíš, aleluja
nejlépe mi rozumíš, aleluja.
Dvojnásob se veselím, aleluja
když se s tebou rozdělím, aleluja.
Chtěl bych aby měl tě rád, aleluja
každičký můj kamarád, aleluja.
Nejmilejší nejbližší, aleluja
jsi mi ty, můj Ježíši, aleluja
(opakování 1. sloky)

