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zdarma

s magazínem

TĚCHHLE DEVĚT ŠUMŮ už znáte. Jubilejní desátý právě držíte v ruce.
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Táborových šumů je deset!

PRAHA – Tramtadadá! Je to krásné,
je to kulaté, je to desáté! Co? Dnešní
vydání Táborového Šumu! Oblíbená
loukařská tiskovina zkrátka nabízí své
jubilejní číslo, které poprvé vychází s
táborovým magazínem!
TÁBOROVÝ ŠUM

Je to už něco času. Jenom považte: vždyť
první číslo Šumu vyšlo v době, kdy
• Poopie ještě neměl pupík
• Petich nosil vlasy po celé hlavě
• Máťa sotva znal Eriku
• Jéňa měl blíž ke čtyřiceti než padesáti
• nejstaršímu z letošních dětí na táboře
bylo devět let
• Bába zase jela naposledy na tábor
• Jakopes a Brouk měli krátké vlasy
• Karlos neměl žádné děti
• Loukaři nevěděli, že existuje Kadov
Ano, tak dlouho už to je, co začal
vycházet Táborový Šum.
Přitom zpočátku se vůbec nezdálo, že
se tato tiskovina stane pevnou součástí

loukařského života. Vždyť již v úvodníku
nultého čísla stálo: „Milí mladí přátelé,
právě nahlížíte do nultého čísla
Táborového šumu. Važte si toho, neboť
dle mínění redakční rady se zároveň
jedná o číslo poslední.“
Nestalo se.
Nevšední ohlas dal vzniknout tradici,
která trvá dodnes. A podle všeho
úspěšně.„To by mi štvalo, kdyby Šum

nevycházel,“ říká hlavas Jéňa. „Mě
taky,“ dodává druhý hlavas Brouk.
Šum vychází. I jeho jubilejní vydání vás
provede uplynulým loukařským rokem.
A co víc – letos premiérově obsahuje
mimořádnou táborovou přílohu Kadov
2008!
Šum vám přeje, aby se vám toto sváteční
číslo líbilo, a sobě do dalších deseti
vydání hodně spokojených čtenářů.

Milníky v šumné historii
1999 vychází první číslo v rozsahu čtyř stran s kreslenými obrázky
2000 v Šumu se poprvé objevují fotografie
2002 Šum poprvé vychází v rozsahu šesti stran
2003 poprvé se objevuje komiks Superloukař
2005 poprvé se objevují podpisy autorů
2007 Šum přechází na nový grafický program, poprvé vychází
v rozsahu osmi stran a s přílohou, objevuje se (včetně
svých starších vydání) i v elektronické podobě na stránkách
www.loukari.cz.
2008 Šum poprvé vychází s magazínem a s rozšířenou verzí na netu

I. BĚH VE ZKRATCE
Dávno předtím, než jsme zjistili,
co s námi podivně vyhlížející
mniši ze země Sonam zamýšlejí,
měl nováček Míra Kadlec jasno:
„Do tábora se dostávají tajnou
chodbou, já jsem u latrín našel
její vchod… Nemělo by se u
něj hlídkovat, kdyby nám třeba
chtěli něco ukrást?“

Malá Skála snesla červí vejce!

Kromě her v lese a na louce se
již tradičně o poledňáku hrál
také volejbal. A protože některé
stydlivé praktikantky odmítaly
za ten či onen tým nastoupit,
byly zastoupeny hráčkami z řad
dětí. Nutno podotknout, že Verča
Vodilová a Lucka Nová volejbal
hrají podstatně lépe než výše
zmíněné praktikantky…
Stejně jako loni i letos se pro
zpestření vysvětlování her
předváděly humorné scénky.
Největší úspěch sklidila úvodní
scénka k Hradům. Okouzlující
princezna Jára a neohrožený
princ na průhledném koni Aleš
rozplakali nejednoho z nás. Není
asi třeba dodávat, že se jednalo o
slzy smíchu.
Naše řady se rozrostly o nové
přírůstky z Mírovy famílie – k
Saše a Talířovi přibyl ještě Jára s
Míšou. Bude-li Míra pokračovat
tímto tempem, za pár let bude
tábor sestávat pouze z jeho
příbuzných…

Loukařské pačesy zahřály Tukňáka
PANCÍŘ – Tradiční vysokohorská expedice na
Šumavě začala poměrně
poklidně, avšak znenadání
nabrala vysoké otáčky
a zajímavě se zproblematizovala. Na rozdíl od
loňského roku byl naštěstí
na horách sníh, takže o
zábavu bylo postaráno.

ZDÁNÍ KLAME. Z kopce to s námi na Malé Skále nešlo.

MALÁ SKÁLA – Jarní expedice Loukařů
za zkamenělými písky z období Kaduny,
dnes nazývanými jednoduše a nenápaditě
pískovci, zaznamenala nečekané úspěchy.
Hned dvě zkamenělá červí vejce našli
Loukaři při svých pátráních ve skalách. To
se jen tak někomu nepoštěstí!
JAKOPES
Taky to nezůstalo bez odezvy. Kromě
prestižních vědeckých kruhů vzbudil tento
nečekaný objev pozornost rovněž dnes již
dávno vymizelých Fremenů. Jejich jediná
žijící a zmutovaná představitelka, řečená
Fremenbába, si jedno červí vejce odnesla
s sebou do říše legend, čímž uzavřela činy
Fremenů na tomto světě.

Letos se o naše bolístky starala
zdravotnice Klára. Sice
působila mírumilovně, ale
nebylo radno ji vytáčet. Ona však KADOV – Vždycky jsme věděli, že jsme,
my Loukaři, velmi hodní. Hlavně já. Erika
klíšťata vytáčela znamenitě.
to však občas zpochybňovala a tvrdila, že
Také mezi nás asi v půlce tábora zlobím. Teď mám důkaz, že si vymýšlí. Byl
jsem totiž spolu s Broukem v kadovském
zavítala druhá nejstarší ze sester pekle u samotného Lucifera a on si mě tam
Šalamounových. Přestože se
nenechal. Ani Brouka, samosebou.
každé ráno chystala odjet domů,
MÁŤA
setrvala s námi Magda až do
střídání běhů.
Erika také říkala, že žádné peklo není. To
Došlo i na obávanou stezku
musím říct, že být poslední listopadovou
odvahy. Kdo by byl čekal, že
sobotu v Kadově, tak by hleděla! Peklo totiž
krom prapodivných lesních a
je, já to viděl, i když se mi tam pochopitelně
jiných duchů bude odvážlivce
hned zamlžily brejle. Leží v tvrzi za těma
strašit také neohrožený Tomáš
dveřma, co tam skrz ně občas nakukujeme.
Gec?
Hned za kamenným prahem padají schody
zprudka dolů – aspoň myslím, protože já
se zkraje tak třásl, že se mi možná jenom
podlomily nohy. No každopádně na nás
hnedka vlítly mladé čertice s košťatama a
plácaly nás po zadku. Jednou jsem i vypískl.
Brouk ne, ovšem musel se držet.
Ale pak to přišlo. Zdi se rozestoupily a my
stáli proti obrovskému kotli. Plameny kolem
TOMÁŠ GEC něj skákaly a bylo vedro. Pištělo tam dítě a

Foto: Jára

Kdo umí počítat alespoň do dvou, nemůže se
nezeptat, kde zůstalo druhé červí vejce. Zde
je potřeba vyzdvihnout činy nejmladšího z
účastníků výpravy – Vojty Lavičky. Tento
nejštíhlejší z Loukařů prolezl každou skalní
štěrbinku, kam se jiní nevešli, a námaha se
vyplatila.
Obrovské červí vejce, alespoň k jeho
poměrům, si dal Vojta do batůžku, a nevydal
ho ani poblázněné Fremenbábě – to měla
maminka jistě doma radost. Naštěstí
byla Fremenbába spokojená s vejcem, co
vybojovali na hradě Rotštejně odvážlivci
Balda, Káča a Mě´řa v ostrém souboji s
pánem hradu ve zbroji.
To měl radost zase Jéňa, že se nikomu nic
nestalo.

Loukaři do pekla nepatří. Máme důkaz

my se chvíli báli, že je možná v tom kotli a
vaří se, protože zlobilo. Že možná nevyneslo
odpadky nebo neutřelo nádobí nebo tak něco.
Naštěstí to nebyla pravda, protože dítě stálo
u rohatého Lucifera. Nakonec si ho peklo
nevzalo a počítám, že co tohle čtete, šlo
s košem už třikrát. Samo od sebe.
Pak jsme přišli na řadu my. A mysleli jsme
si, že se nás Lucifer taky bude ptát, zda
jsme byli hodní. Jenže on na nás koukl
spravedlivým okem a řekl: „Vy jste byli
hodní, to vidím hned. Budu rád, když se se
mnou vyfotíte. A trošku se přikrčte, ať se na
tu fotku pěkně vejdeme.“

HODNÍ CHLAPCI a Lucifer.

Foto: starostka

Hráli jsme Vágnera a měl velký
úspěch. Nejslavnější obětí se stal
Bruno. Hodil pěkné krovky.

Hrajeme Vágnera.

Děti zase zjistily, že vedoucí
hrají fotbal lépe: Však posuďte
sami: FC Sympaťáci–KM (Klub
Mamlasů) Netvoři 4:2.

MATES
Komplikace nastala až ve
chvíli, kdy se objevil sám
Yeti, který byl úplně plešatý,
a prosil nás o pomoc. Dík
informacím od starého
moudrého Tetřeva jsme
zjistili, že za celou Yetiho
plešatostí stojí intriky
šumavského Tukňáka, který
Yetiho připravil o jeho hřívu,
neboť ta jest tou nejteplejší
a nejvýhřevnější hřívou na
celém světě.
Tukňák chtěl za pomoci
Yetiho vlasů uchránit své
mládě od nečasů a mrazu.
Za Loukařské asistence se
diplomatickou cestou
podařilo dojít ke kompromisu. Vyrobili jsme Tukňákovi dostatečně výhřevnou
paruku z vlastních vlasů,
každý Loukař přispěl vlast-

II. BĚH VE ZKRATCE

ním pramínkem, dohodli
jsme výměnu a podařilo se
nám složitou Yetiho situaci
obrátit správným směrem.
Počasí bylo nádherné,
průběžně nám sněžilo.
Pan vlekař byl laskavý a
přežil dokonce i Wotcovu
exlibristickou šou, při
níž náš kamarád vyjížděl
na kotvě na snowboardu
– poprvé v životě. Jednoho
krásného dne jsme se
rozdělili na dvě skupiny a ta

odvážnější skupina vyrazila
dobýt svým lyžařským
uměním Špičák. Celá akce
proběhla bez zranění.
Jediný, kdo se „zranil“, byla
Téra, která si hned první
den na snowboardu narazila
zadek a od té doby jezdila už
jenom na lyžích.
Na Pancíři také proběhla
oslava Mášiných a Píciných
osmnáctých narozenin. Byla
pěkná.
Šum: Blahopřejeme!

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! LOUKAŘSKÉ HORY 2009
Že máte rádi hory a sníh? Že rádi lyžujete? A že si nechcete
nechat ujít podobné dobrodružství, jako zažili loni kamarádi
na Pancíři? Potom vězte, že posledních pár
míst na letošní hory je ještě volných! Kdy?
Od 14. do 21. února 2009! Kde? Na chatě Hájenka v Krušných horách - se svahem
rovnou u nosu! Za kolik? Za 4500 pro mladší
Loukaře (do patnácti let) a za 4900 pro ty
starší (do devatenácti let).
Více informací a pozvánka ke stažení na www.loukari.cz a ještě
více informací u vrchního lyžníka Jakopese na tel. 607 849 543.

Při fotbálku se stal zajímavá
příhoda. Brankář Štollík dostal
kuriozní gól. Otočil se zády ke
hře směrem k volejbaláku, kde
děti hrály přehazku. Proč? Jedno
z dětí nepěkně hovořilo. V tu
chvíli však letěla slabá hlavička
z půlky hřiště na nesoustředěného
a zády otočeného brankáře, jenž ji
pustil mezi tyče. Tato příhoda byla
ztvárněna mezi živými obrazy.
Vrch mudrců tradičně přinesl
perličky. Jedna holčička
například položenou otázku
Jaké znamení horoskopu je mezi
lednem a únorem? tlumočila
své družince takto: Jaké jsou
nejznámější mikroskopy mezi
lednem a dubnem? A jedna
družinka na otázku Co je to
pangejt? odpověděla Microsoft,
protože rozuměla Pan Gates.
Při budíčku hrála jako první vždy
píseň Klidná od Dana Bárty.
Na táboře byli dva psi: Zagálova
Amy, jejíž pobyt přerušilo hárání,
a Machačovic Sára.
Diplomy za sportovní olympiádu,
podepsané Alešem Valentou, jsme
zapomněli doma, a tak jsme je
posílali dodatečně poštou.
Tématickou píseň Afrika černá
jsme zazpívali 31 různými jazyky.

I. BĚH VE ZKRATCE
První část tábora byl Petíšek
v kuchyni sekundován Ivou,
která si na tábor přibalila krom
kuchařského umění ještě Zdendu
a malého Matýska.

Vzpomněl jsem si na dětství

KADOV – Nejdřív jsme na podzim po
táboře jezdili na brambory. Pak na chvojí.
Letos jsme jeli taky na chvojí, ale skončili
jsme u klestí. A u brambor. Ty jsme pekli.
Šmankote, to je to zamotané. Snad to
rozmotám.

Mimo jiné nás navštívila
nefalšovaná usměvavá jogínka,
JÉŇA
která nás zasvětila do umění
meditace a pověděla nám mnoho Končil říjen a byla zima. Přesto jsme jako
zajímavostí o životě v Indii,
obvykle vyrazili do Kadova na brigádu. Na
Nepálu a Tibetu.
chvojí. Za paní starostkou Vlaďkou a panem
Cihlou, což je její lesník, nikoli zedník.
„Sejdeme se v osm ráno v obci,“ navrhovala
starostka. Dohodli jsme se na devátou, to nám
přišlo mnohem rozumnější. Hlavně Matesovi.
Stejně jsme nestíhali, a tak jsme museli jet
Máťovým autem, co má vzadu hodně místa.
Nikdy bych nevěřil, že se nás do něj vleze
S JOGÍNKOU dvacet devět. Zato od té doby vím, že Otec
má ostré lokty a Baldovi opravdu smrdí nohy.
Diskotéky se tentokrát odehráNa místě na nás už čekal pan Cihla. Protože
valy z magického osmiúhlého
tohle nebude číst, můžu klidně napsat, že
parketu Oktagonu. Dá se říct,
dost šišlá, takže mu moc není rozumět. Ale to
že i přes nepřítomnost DJ Bobka, nevadilo. Netrvalo dlouho a pochopili jsme,
který vládl mixážnímu pultu loni co dělat – sbírat ze země větve listnáčů a
a jehož přítomnosti se tančící
letos neustále dožadovali, byly
celkem vydařené.

házet je na hromadu.
Nebylo to opravdové chvojí. Spíš klestí. Po
chvilce jsme však přestali smutnit, protože
jsme mohli pálit. Což se v té zimě velmi
hodilo.
Zase jsme se jako malé děti dohadovaly, kdo
má větší hromadu. Bylo to opravdu dětinské
a hlavně zbytečné, protože tu největší kopu
navršila moje skupinka. To každý musel
vidět.

Musím pochválit Peticha. Už večer měl ten
dobrý nápad, že bychom si v tom popelu
mohli upéct brambory. Jako to dělávali
pasáčci na obrázcích Josefa Lady. Můžu vám
říct jednu věc – jsem skákal radostí! Vždyť já
je nepekl už dobrých čtyřicet let!
Prostě jsem měl radost, takže když Máťa
přivezl těch brambor dva pytle, tak jsme je
tam s Broukem všechny naházeli. Peticha to
potom trochu překvapilo, protože je měl ještě
druhý den na oběd. Jenže já se prostě od té
radosti nemohl udržet. Krom toho, stálo to
za to. Byly výborné. Hlavně s máslem. To
jsem si úplně vzpomněl na svoje dětská léta.
Možná tomu nebudete věřit, ale tehdy jsem
ještě nenosil vousy.

Jedno odpoledne bylo věnováno
výrobě draků, do čehož se každá
družinka s vervou pustila. Svou
troškou do mlýna přispěl i Balda.
Jeho metrový krabicový drak
s rozpětím křídel dva metry
vyletěl nejvýš, ale brzy skončil
ve spárech nebezpečně vyhlížející borovice černé. Naštěstí byl
zachráněn týmem odvážlivců v
čele s Vojtou Lavičkou.
Divadýlka se nesla v indickém
duchu, našim užaslým zrakům
se nabídla podívaná, jakou kadovská louka ještě nezažila. Osm
bollywoodských představení
za jeden večer – co víc si může
milovník srdceryvných příběhů a
nečekaných zvratů přát?

Na rande s Barrande

SKRYJE – Bylo jaro. Najednou jsme až
do Prahy slyšeli, jak někdo někde obrací
kameny. Jeli jsme za tím lomozem a
ten nás dovedl až do Skryjí. V zapomenuté chatě u potoku mezi skalami
jsme rozhodli, že pátrání zahájíme u
nedalekých jezírek.
JITUNA, NORA

U Skryjských jezírek to sice bublalo, ale
přesto jsme zaslechli vzrušené hlasy. Spatřili
jsme dva muže. Přehazovali kamení a prali
se. Najednou zmizeli. Kdo to byl?
Neměli jsme tušení, tak jsme šli přemýšlet
na zříceninu hradu Týřov, co kdysi stál na
kopci nad Berounkou. Vtom se objevil jeden
z mužů, kteří se ráno škorpili u jezírek.
Byl to Joachim Barrande, známý geolog a
paleontolog.
Mluvil smutně. „Prosím vás,“ šeptal,
„pomozte mi najít zkamenělou mnohonožku.
Mám osm dětí a ženu navíc, musíme jíst.
Jenže Duch skal mi v tom brání!“
To nás překvapilo. Měli jsme za to, že takoví
jako Duch skal již nejsou. Leč on byl a
dělal potíže. Chtěl Barranda a potažmo i nás
vyhnat ze skal. To on byl jejich pánem a naše
počínání se mu nelíbilo. Vůbec.
Šel z něj strach.
Jenže pro něj my měli uděláno. A taky kliku
jsme měli. Našli jsme totiž rozvátou zprávu
a z ní zjistili, že u Skryjských jezírek leží
poklad! Běželi jsme tam, co nám síly stačily.
Síly nám došly asi po dvou stech metrech.
Naštěstí zrovna u hospody, kde na nás čekali

se smažákem, svíčkovou, kuřetem a dalšími
dobrotami.
Pak to všechno šlo hladce – nalezli jsme
mnohonožku a poklad v podobě krásného
kamene. Mnohonožku jsme dali Barrandovi
a poklad na usmířenou Duchovi.
Ti dva si nakonec padli kolem ramen.
My taky – na hlavním nádraží, když jsme na
rozloučenou zpívali Hvězdičku.
Šum: To jsi, Duchu, nečekal!

JÉŇA (vlevo) se mazlí s bramborama.

Foto: Opča

Kronika loukařských událostí 2008
Šum bedlivě sleduje osobní život Loukařů.
Proto si povšiml následujících událostí,
které se staly od jeho posledního vydání:

KULATINY A PŮLKULATINY:

55 – Bába; 50 – Máma, Olda; 30 – Katka,
Kako, Vasil, Jakopes; 25 – Milka; 20 – Síma,
Dejn, Peli, Míša, Zagál, Otec; 15 – Mája,
PŘIJEL BOLLYWOOD Ashley, Majdis, Dan, Ondra, Marek K.,
Tereza, Fífa, Šárka, Saša, Michal B., Petr
Svatební obřad se za libého
Brázda, Pop, Sestra, Patrik S., Studna, Simča
zvuku manter a vůně vonných
V., Vojta Z.; 10 – Honza I., Tonda, Eliška,
Marek M., David, Bára, Bruno, Štěpán C.,
tyčinek tentokrát odehrával
Michal D., Štěpán M., Gedžitka, Filip V.,
u Bahňáku. Nevěsty byly
Terka V. + možná jeětě další kamarádi, které
čarokrásné, ženiši ztepilí, rodiče Šum omylem opomenul a omlouvá se jim.
ukáznění a hostina vynikající.

PŘÍRŮSTKY: 13. února Tonda Nováček

(Tootsie a Poopie), 5. dubna Alžběta Jandová
(Ilona a Aleš), 7. května Anička Maroušová
(Bahno a Bahnička),11. června Ondra Karlík
(Karlos a Kosa), 11. září – Míša Mitická
(Letadlo a Jirka).

SVATBY: Katka Rögnerová je

Kratochvílová, protože si vzala Aleše
Kratochvíla.

ŠKOLNÍ ÚSPĚCHY: Kako

získal doktorát. Opča a Manu ukončily
vysokoškolské studium. Otec, Maki a Peli
složili maturitu. Možná ještě někdo další.

ADOPTIVNÍ RODIČE
Ta zpráva asi nejvíc zdrtila fyzikáře Jéňu.
„Cože, dvakrát pětku z fyziky?“ nechápal.
Kroutil u toho hlavou a chystal se urychleně
napsat dopis paní učitelce Tanou Sow
Mamadou.
To chemikář Kako byl spokojenější.
Fatoumata má totiž z chemie přibližně
trojku. To je pěkné. „Pošlu profesoru
Koudonu Tambovi novou zkumavku,“
plánoval si.
Pod fousy se smál žurnalista Brouk. Ve
slohu je totiž Fatoumata dobrá, čtvrtá
nejlepší ve třídě. „Slůvka k sobě skládá jako
Shakespeare,“ liboval si.
Smutně vraštil obočí budoucí historik Mates.
Nedostatečná z dějepisu ho zarmoutila.
Úplně z toho přestal mluvit.
Už se těšíme na další dopis. V něm nám
určitě dá vědět, jak dopadla u závěrečné
písemné kompozice. Tohle nám napsala letos
v červnu, tedy těsně před ní.

Dříve bývala jedna kuchařka
a jedna zdravotnice. To letos
neplatilo. Byly tři kuchařky
– Bába, Magda, Hruška a zase
Bába, a tři zdravotníci – Helča,
Káča a Pepča.
Pavouka jsme se všichni báli.
Zvlášť, když ho Krech poslal
k nám. A ještě víc, když jsme
zaslechli jeho suchý dech.
Některé děti si raději lehaly po
třech. Neohroženě se zachovala
pouze Anča Indrová. Usnula už
u Oka a do tábora dorazila po
půlnoci.
Při diskotékách proběhlo několik
povedených scének – punkerská
Známka punku, Všichni
z Kačerova, Čip a Dejl, Karate,
René, já a Rudolf.
Na táboře jsme vyráběli
africké oděvy, bublifuky a
mandragorové panáčky.

BRODĚNÍ. Bylo třeba obětí.

Foto: Šum

Africká Loukařka Fatoumata má problémy
CONAKRY – Ajajaj! Fatoumata Binta
Dieng, naše guinejská Loukařka, se snaží
a dře. Přesto se ve škole malinko trápí.
V prvním trimestru měla pětku z fyziky a
z předmětu porozumění textu, ve druhém
znovu z fyziky a nově z dějepisu. Zda
postoupila do dalšího ročníku, rozhodla
letní kompozice – jenže její výsledek my
zatím neznáme! To jsou nervy!

II. BĚH VE ZKRATCE

Mí drazí Loukaři,
píšu vám tento dopis, abyste věděli, co je
u mě nového. Ze všeho nejdřív přijměte
mé nejupřímnější a nejuctivější pozdravy.
Doufám, že jste všichni zdrávi – co se
mě týče, mám se dobře a celá moje rodina
vás zdraví. Tento rok jsem v osmičce a
brzy budeme psát poslední kompozici.
4. května 2008 jsem oslavila 13.
narozeniny. Ráda bych zase viděla nějaké
vaše fotky a znala některá vaše jména.
Ještě jednou vám moc děkuju za všechno,
co pro mě děláte. Prosím Boha, aby vám
všechno zaplatil a dal vám všechno štěstí
světa, protože si ho zasloužíte.
Všechny do jednoho vás objímám a brzy
na shledanou,
Vaše Fatoumata Binta Dieng
A jak dopadly další dvě naše děti? Dopis
nenapsaly, ale vysvědčení k nám dorazilo.
Z toho, co poslal Sekou Sylla, se nedá
moc poznat – asi jen to, že je v průměru.
A Cadiatou Kamara na tom bude podobně.
Podle učitelů „docela dobrá žačka, pečlivá
a hodná. Měla by navštěvovat prázdninové
vyučování, aby byla ještě lepší“

V afrických oděvech proběhla na
speciálním molu módní přehlídka
African Fashion Show. Uváděli
ji Hongo (Erika) a Bongo
(Máťa), zvukový záznam
pořizoval Vasil, vše natáčel Otec.
Na počest povedené akce jsme
vydali časopis Africká móda.

Byly i nemoce. Ashley kvůli
chorobě odjela po dvou týdnech,
Zrzek (a s ním i Péťa) dva dny
před koncem tábora.
Jako opakovačka se hrály
orchideje. Chcete vědět, kolik
hlasů dostaly? Patnáct. Kdo byl
druhý? Hrady. Hlasů? Dvanáct.

Hele, já jsem Jára, kolik máš dioptrií?

Tak mi puč brejle! Já vidím úplný prd!

PRAHA – Dobré věci Šum neopouští.
Po loňském prvním velkém rozhovoru
přinášíme další rozsáhlé interview,
tentokrát s osmi kamarády. Chcete
vědět, proč Mates brečel, kde se bál
Kako, s kým se přel Jakopes nebo kde
má Petich sedm štychů? Tak čtěte.

ještě něco navíc, zdejší kraj je kouzelnej,
no fakt, trochu kamenitej, ale kouzelnej,
každý rok vydává nějaké tajemství.“
Jituna: „Nejvíc se mi líbilo na druhém
místě. To bylo v roce 2002.“
Šum: Já nemyslím místo jako umístění
v celotáborovce Myslím táborový flek.
Jituna: „Jo, ty se ptáš na místo jako
místo? V Kadově, jasně že!“

Osm Loukařů různých generací se svěřuje Šumu se svými táborovými zážitky

TÁBOROVÝ ŠUM
Šum: Jaká je tvoje vůbec první
vzpomínka na tábor?
Jituna: „Super sranda. Extra bžunda.
Mega moc! Prostě fakt hustý.“
Petich: „Jak dělám se Samákem holčičí
hajzlíky a jak dělají mí spolubydlící
– Marchionni ml. & Marchionni st. – ve
stanu binec. To bylo v roce 1981.“
Balda: „Poprvé jsem byl v roce 2000.
Jednou v noci tančili divoši kolem ohně.
Čekal jsem, co se bude dít dál. Vtom mě
najednou někdo dloubnul do žeber. Lekl
jsem se, to je jasný. ‚Čau, hele, já jsem
Jára, kolik máš dioptrií? Dvě a kus, jo?
Tak mi puč brejle, já vidim úplný prd!‘
Takhle jsem se seznámil s Járou...“
Vasil: „První vzpomínka jest poněkud
bolestná, jelikož první věc, na kterou
si vzpomínám, je, jak jsem zůstal
při rozdělování do stanů jako úplně
poslední. Nikoho jsem neznal a nikdo se
mnou nechtěl bydlet. Né snad, že bych
páchl či byl jinak znetvořen, ale nejspíše
proto, že pocházím z Brna.“
Kako: „Cesta od autobusu ke mlejnu.
Zdánlivě nelogické, že?“
Štollík: „Přijeli jsme se Sudžim prvně
do Vyhnanic a byli jsme velmi mile
uvítáni hlavním vedoucím Karlosem.
Následovalo překvapení z bydlení pod
stanem, pěkné maskovačky a všech
vedoucími postavených budov. Na
táboře, kam jsme jezdili předtím, se
bydlelo buď ve ‚slepičárně‘, starší pak
v chatkách, a jelo se na elektřinu.“
Jakopes: „Jde o to, na který tábor. Jestli
na Sluneční louku, na které jsem nikdy
nebyl, tak si pamutuji, že když jsem se v
létě vracíval z jiného tábora, přeli jsme
se bratránkama Martinem Svobodou
a Michalem Esterkou, který tábor byl
lepší. Vzápětí mi bylo nad Sluneční
louku jasnější, že ten Loukařský.“
Mates: „Stojím na loučce obklíčené
lesy, tisknu se k Péťě Pražákové a třesu
se strachy, neboť právě přistál stroj času
dr. Roberta Záruby.“

ŠTOLLÍK A SUDŽI jsou kamarádi. Když jsou spolu, Štolík na táboře nepláče.

Šum: „Petra Záruby. Pokud by to byl
Robert, ze stroje by vypadly hokejky.“
Mates: „Tak to jsem asi popletl.“
Šum: Jaký tábor se ti líbil nejvíc?
Proč?
Balda: „Mravenec 2002 – kvůli hře.
První Kadov 2003 – kvůli komorní
atmosféře. A rok 2005, když byli černí
jezdci, to jsem si užíval. A podle mě byla
v Alhambře naprostá pohoda po celý
tábor a všechno fungovalo.“
Kako: „Asi Fatu v roce 1987. Byla to
jediná celotáborová postava, se kterou
se dalo kloudně mluvit. Když byl Fatu
ješte vejce, parádně jsme si vždycky o
hlídkách poklábosili. Občas obkoulel
tábor místo mě. Na konci stanů u lesa
jsem se totiž trochu bával.“
Štollík: „Nejvíc se mi líbil můj první
tábor s Loukaři – Lepidoptera v roce
1997 – byla to obrovská změna oproti
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tomu, kam jsme se Sudžim jezdili dřív.“
Jakopes: „Mně se vždycky jako dítěti
líbil ten tábor, který právě začínal, a nelíbil ten, který musel skončit. Ale jak jsem
starší, tak se mi trochu líbí i ten, co končí
– pocit, že něco stálo za to, je také fajn.“
Šum: Na jakém místě se ti líbilo nejvíc
a na jakém nejmíň?
Petich: „Nejvíc Kadov, protože je nejvíc
náš. No a nejmíň Chválkov, protože byl
nejmíň náš.“
Vasil: „Nejvíce se mi líbilo na táboře.“
Kako: „Na Sluneční louce, v Kadově,
ve Vyhnanicích a trochu i na Chválkově.
No a nejméně je to v jakémkoli
nevyhřívaném rybníce.“
Štollík: „Nejvíc ve Vyhnanicích – ten
rybník byl super. “
Jakopes: „Zažil jsem tři tábořiště, ale
nejvíc nejlepší je pro mě Kadov. Máme
tu vše, co k táboření potřebujeme. A

Jak vzpomínají Petich, Kako, Vasil, Jakopes, Štollík, Balda, Mates a Jituna?

Šum: Brečelo jsi někdy jako dítě
steskem? Chtělo jsi jet domů?
Kako: „Nene, na to nebyl čas. Již od
dětství s sebou na tábor beru svého
tatínka a sestru. Párkrát jsem vzal i
maminku.“
Štollík: „Brečel jsem na svém prvním
táboře v Červené Řečici v roce 1990, ač
tam vařila maminka. Domů jsem chtěl
moc. S Loukaři jsem už nebrečel: to jsem
byl velký kluk a měl jsem tam Sudžiho.“
Mates: „Brečel jsem v prvních letech
svého Loukaření relativně často, ale
hlavně proto, že jsem míval zácpy, a při
kakání to hrozně bolelo.“
Šum: Kdo byl tvůj nejlepší kamarád?
Petich: „Lachtan a Šlapka. Divný, co?“
Balda: „Rozhodně Jára, pracovní
skupina BOBAL mluví za vše, jen máme
vždycky nejhorší terén na práci, že jo.“
Vasil: „Nejlepších kamarádů bylo víc,
takže postupně, chronologicky, snad mě
paměť moc nemýlí: 1. Vladek Müller, 2.
Kako, 3. Máťa a jejich kombinace.“
Kako: „Wayne G., ale ten byl jen na
papíře. Pak tedy Ondra Š.“
Štollík: „No přece Sudži.“
Jakopes: „Těžká otázka, ale nejvíc jsem

kamarádil a spal ve stanu s Máťou.“
Šum: Kterou hru jsi mělo nejraději
jako dítě a kterou jako vedoucí?
Jituna: „Slepá stezka forever! Je to
nejlepší zážitek! Fakt mazec, letim jak
drak a pak nemůžu ani popadnout dech.
Prostě je to skvělý běžet bahnem. Jo.“
Petich: „Žádnou vyloženě oblíbenou.
Rád jsem stavěl. Ty hajzlíky a podobně.“
Balda: „Nejlepší byly rozhodně hrady,
tam se dělaly taktiky tři hodiny před hrou
a uzavíraly se spojenectví, po hradech
jsme spolu většinou hodinu nemluvili,
protože na konci jsme se zhádali.“
Mates: „Prométhea, protože jsem v
něm často vítězil, jako vedoucí preferuji
postovky před běhavými hrami.“
Vasil: „Nej hra? Jako děcko asi
orchideje, hrady, dobývání tábora. Tedy
věci bez morseovky, uzlů a bez paměti.
Jako vedoucí asi zvítězí Vágner, cha!“
Kako: „Kromě Porty jsem měl rád vše.
Jako vedoucí mám rád polední klid. Je od
nich (dětí - pozn. Šum) na chvíli klid.“
Jakopes: „Teď nemluvím o jedné
konkrétní hře, ale o celotáborovce. Asi
budu jeden z mála, ale moc pro mě
znamenala hned má první na Chválkově
– Potulní kejklíři, kdy jsem kejklovali po
hradech. Dodnes se tak občas cítím.“
Štollík: „Jako dítě mě bavily všechny
hry, nejvíc ale asi hrady. Jako vedoucí je
má volba jasná, mám nejradši po stopách
dřevíček. Zná snad někdo lepší hru?“
Šum: „Zranil ses někdy na táboře?
Viď, že zajímavě, to pobaví.“

Petich: „Sám jsem skočil hlavou na šutr
v přehrádce. A v tom, že tam uprostřed
ten šutr vůbec byl, jsem měl, myslím,
prsty taky. Pět prstů a sedum štychů...“
Kako: „Jednou jsem se na slepé stezce
nechal vést Dušinkou. To byla chyba.
Nanavigoval mě na stromek, který
jsem hlavou ohnul. Výsledkem byla
grandiózní boule a otřes mozku, se
kterým Alice Zdravotnice chtěla navštívit
nemocnici. Naštěstí se v nestřeženém
okamžiku do mého stanu přiblížil můj
otec a bulku mi zamáčkl kalačem.“
Štollík: „Na táboře jsem se nikdy nijak
závažněji nezranil – nejsem přeci žádný
nešika. Jen jednou jsem si rozřízl kalhoty
na stehně motorovou pilou, a jednou mi
taky tričko a kalhoty sežrala kyselina.“
Jituna: „Ve Vyhnanicích, když mi bylo
deset, jsme dělali blbosti na připlavaném
voru stlučeném hřebíky. Asi mě někdo
strčil a najednou jsem měla na levém
nártu vidět všech pět prstových šlach a
bílé maso. Krev netekla. Vidím to jako
tehdá. Trochu jsem ječela. Pak přiběhl
kamarád Boris a běžel se mnou v náručí
do auta, co běžel, uháněl jak vítr! Jeli
jsme na šití, devět stehů. Na požádání
můžu jizvu ukázat.“
Šum: „Boris? Nebyl to Brouk?“
Jituna: „No je to možný, protože já jsem
byla zmatená a už si to moc nepamatuju.
Tak to se ti, Brouku, omlouvám, že jsem
ti upřela zásluhy.“
Celou, dvojnásobnou verzi rozhovoru
můžete už teď číst na stránkách
www.loukari.cz.

JAKOPES (vlevo) na prvním Chválkově, kde se mu moc líbilo. Vedle JÉŇA předstírá, že se mu zasekl šátek. Blíží se totiž orchideje, a tam
Foto: Šum
něj Michal Esterka, naproti Kako a Bahno.
Foto: Šum mají děti díky svému vzrůstu výhodu.

