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Kam se hrabe Marco Polo!

Marco Polo, ten veleslavný italský
cestovatel s dlouhými vousy, se
podíval možná tak do Číny a
trochu do Indie. A hele, ono to
stačí, aby z něj byli ještě po sedmi
stech letech paf a pojmenovávali
po něm všemožné turistické
průvodce.
Přitom Loukaři, a to se dá doložit,
taky nejsou žádní holobrádci,
prokazatelně probádali nejméně
47 různých míst, mnohá z nich
dokonce hojně opakovaně, ale žádný
průvodce jejich jméno nenese.
Je to očividně nespravedlivé, ale
nevadí – znamená to pro nás ještě
větší výzvu, abychom nepolevili a
i nadále se vydávali na další a další
výpravy.
A jak jsme vlastně dospěli k tomu
číslu 47? Doplnili jsme na náš web
loukari.cz úplně všechny akce, na

které jsme si vzpomněli i dlouho
dozadu. Pak už se dalo docela lehce
spočítat, kolik různých měst, míst,
luhů, hájů, obcí, kopcí, hor i propastí
a vůbec jsme svou návštěvou
poctili.
Šum udělal důmyslný průzkum
a zeptal se vedoucích, kolik že
těch navštívených míst tipují.
Loukaři-vedoucí mají totiž tipovací
soutěže moc rádi.
„Já si myslím, že tak 31,“ odhadoval
Wotec.
„Já to vidím na 37,“ počítal chvíli
Balíček.
Ano, tady Balíček zvítězil, byl přece
jenom o něco málo blíž.
Jenže je tu ještě druhá otázka.
Kolik akcí pro děti, včetně té
dnešní Mikulášské, už Loukaři dali
dohromady úplně celkem? Tady
už se nepočítá například Kadov
jako jedno místo, ale mnohem

víc, protože tam proběhla spousta
táborů, Chvojí i třeba kola.
Wotec si vzal tužku a papír a psal si
a pak řekl: „150 přesně!“
Balíček jenom zavřel oči, dumal,
než prohlásil: „129!“
Tak tady byl zase blíž Wotec. To
proto, že těch akcí pro děti už jsme
uspořádali za tu dobu 157. Docela
nás to překvapilo, že to už je tolik.
I proto jsme vymysleli na web
takovou novinku – mapu, na kterou
se každá výprava zaznamená. Na
místě se pak objeví taková červená
kapka. Na tu stačí kliknout a hned
vyskočí název akce, pak stačí znovu
kliknout a hned si jeden na fotkách
i v textu připomene, co se tam
všechno dělo.
„Mamma mia, to je kapek!“ podivil
by se jistě i Marco Polo.
A uznale by si promnul svůj dlouhý
vous.

Nejvíce oblíbené...
…táborová činnost
1. služba (opravdu, nejvíc hlasů!)
2. ostatní stejně hlasů
…táborová stavba
1. Alhambra
2. jídelna
3. ostatní stejně hlasů
…táborová hra
1. pošta
2. masakr at Kadov
3. orchideje
…jídlo na táboře
1. palačinky
2. – 5. těstovinový salát, puding,
řízky, kuře na paprice
…sportík na táboře
1. volejbal
2. fotbal
3. pingpong

Nejlíp je nám

v Alhambře

Teď už konečně víme, jak vypadá
ideální táborový den takového
typického Loukaře. Asi takhle:
ráno vstane o něco dřív, protože
spěchá do služby. Fakt. Baví ho.

„Chválení šikovných dětí mám
nejraději,“ říká hlavas Jakopes.
Že to s tou službou nějak nedává
smysl? Šum se tomu taky trochu
diví, ale vychází to právě takhle.
Alespoň podle dotazníku, který
vyplnili děti i vedoucí a zaslali ho
do redakce.
Takhle to opravdu dopadlo. Můžete se na to podívat ve sloupci na
levé straně téhle dvoustrany.
A jak by vypadal den, který by
Loukař nejraději přeskočil? To se
dá zase zjistit v pravém sloupci. Je
to takhle: dopoledne by se místo
pošty škrábaly brambory. Ne před
poštou, místo ní. Celé dopoledne.
K obědu budou bramboráky. Ruda

Pak ale zjistí, že se dopoledne hraje
pošta! Rychle proto běží za vedoucím dne, aby jeho družinku na hru
pustil.
K obědu si dá palačinky. Sice v té
službě pak musí mýt docela dost
nádobí, ale palačinky jsou prostě
jasný hit. Chutnal by i třeba takový
řízek, ale na tu sladkou placku prostě nic nemá.
Co potom? Nejraději by si o poledňáku zdřímnul, což se ke službě

dvakrát nehodí, ale třeba to tentokrát vyjde.
Pak si ještě vychutná zbytek té báječné služby, ale už se tak trochu
těší, že si ve volné chvíli zajde pokecat na viklan, možná i pinknout
volejbal.
Každopádně večer, a to je základ,
se musí jít do Alhambry. Jídelna
taky ujde, ale na Alhambru prostě
nic nemá. Zvlášť když se zahrajou Slavíci z Madridu a nakonec
Hvězdička, to je pak na jedničku s
hvězdičkou.
Když se prostě takovýhle den
povede, je to čirá radost. I pro vedoucí. Děti jsou pak totiž hodné a
zaslouží pochvalu.

Nejméně oblíbené...

Preiss by sice byl rád, protože
škrábání má ze všeho nejraději, ale
ostatní by se pořádně zlobili.
Během poledního klidu žádné
spaní – ale pumpovat a pumpovat.
Co dál? Pochopitelně tutti frutti,
posty nejlépe o trochu dál než
obvykle. Pak povinný fotbálek a
večeře (patrně čočka).
Večer do odpadovníku a bez
Hvězdičky spát.
Po takovém dni by děti možná
byly zklamané a zlobily a vedoucí
by je museli napomínat. „Napomínání zlobivých dětí mám nejméně
rád,“ říká Jakopes.
Možná to bude celé trochu jinak,
ale tohle nám vyšlo z dotazníku.

…táborová činnost
1. škrábání brambor
2. uklízení stanu
3. ostatní stejně hlasů
…táborová stavba
1. odpadovník
2. zdravotka
3. ostatní stejně

…táborová hra
1. – 3. tutti frutti
orchideje
brouci kousáci
…jídlo na táboře
1. – 2. těstoviny
čočka
3. sladká snídaně
…sportík na táboře
1. fotbal
2. ostatní stejně hlasů
…místo v okolí tábora
1. nemocnice
2. cíp lesa s mravenci
3. ostatní stejně hlasů

…místo v okolí tábora
1. viklan
2. kamenná věž
3. – 4. rybníček a menhiry

…táborová písnička
Neoblíbené písničky získaly nejvíc
jeden hlas, takže vlastně nejsou.

…táborová písnička
1. – 3 . Hvězdička
Slavíci z Madridu
Vivant Aeternum
…činnost o poledňáku
1. spaní
2. – 5. bang, čtení, ping pong,
povídání
…akce kromě tábora v roce 2013
1. Šumava
2. lyžák
3. – 4. voda a kola

…činnost o poledňáku
1. – 2. služba a pumpování
3. praní prádla

Nejlepší místo v okolí tábora?

Přece hajzl, má jasno Helča

Nejlepší místo okolo tábora je hajzl.

Nejméně oblíbené jídlo je sladká snídaně.

Helča Preissová

Nemám rád Čertovy náramky, jsou tam miliony mravenců.

Wotec

O poledňáku je nejhorší nicnedělání.

Anička Lukešová
Ruda Preiss

Nejoblíbenější činnost jsou obědy a večeře a nejoblíbenější jídlo pekáč
pudinku.
Pavla Blahová

Jedno krásné místo šlape na paty druhému. Považte například: kamenná věž, stupa, viklan, menhiry, Bahňák…
Jakopes

Nejoblíbenější hra, to budou nějaké ty bitvy.

Při afrických vedrech je nejlepší les.

Ondra Formánek

Talíř

Liška, nebo vlk? aneb Velký kvíz pro Loukaře
1. Letošní táborový rok byl u
Loukařů
a) 27.
b) 33.
c) 37.

18. Paní starostka Kadova
přilehlých obcí se jmenuje
a) Vlaďka Novotná
b) Vlaďka Tomanová
c) Naďa Urbánková

a

2. Kolik udělali či ještě udělají v roce
2013 Loukaři akcí pro děti?
a) 12
b) 13
c) 14

19. „Sporťák“ se u nás na táboře
říká
a) sportovnímu dni
b) sportovním novinářům
c) sportovnímu stanu

3. Nejvíce účastníků, nepočítáme-li
tábory, bylo na bruslení. Kolik?
a) 69
b) 78
c) 87
4. Které zvíře poslali mimozemšťané
účastníkům únorového lyžáku?
a) Arktickou kunu
b) Mořského vlka
c) Solární lišku

20. Před Jakopesem byl na tomto
táborovém běhu hlavasem
a) Jéňa
b) Bahno
c) Olda
21. Loukaře má náš tábor ve znaku
od roku
a) 1985
b) 2001
c) 2010

7. Na výletě v Hřensku se rozdávali
Výletníci pro nejaktivnější Loukaře
sezony. Kdo se zúčastnil nejvíce
akcí?
a) Mates P. a Terka V.
b) Bruno a Blanka
c) Balda a Anička

10. Kterou akci jsme museli
přesunout kvůli povodním z
června na září?
a) Šumavu
b) vodu Otavu
c) žádnou

b) Čertovo a Andělské
c) Černé a Čertovo

11. Na Chvojí jsme potkali
vandráka, který nám představil
záhadu, co ji budeme řešit
až do prázdnin. Jak se ten
vandrák jmenuje?
a) Tulák
b) Hobou
c) Pajda

23. Petich je brácha
17. Běhy našeho tábora příští a) Petra
14. Táborová Kronika letos prázdniny
b) Přémy
slavila
zase
narozeniny. a) zůstávají, jak byly letos
c) Brouka
Kolikáté?
b) prohazují se
a) 9
c) bude se konat jen jeden
b) 13
***
c) 15
Správné odpovědi:
15. Čemu uvěřili Balda a
Anička na táboře?
a) že tábor v půlce končí kvůli
nemocem

9. Kdo držel na Bejbáči Berušku v
lesním doupěti?
12. Během výletu na Šumavu
a) šnek
jsme došli ke dvěma jezerům.
b) Šrek
Jak se jmenují?
c) Ferda
a) Černé a Bílé

13. Kuchařce Ivě
Svobodové letos bylo
a) 50
b) 60
c) 70

b) že přijede Karel Gott
c) že se na svatbičkách opravdu vzali
Bábě 16. Ája Hrivňákova odjela na rok
a) do Ameriky
b) do Austrálie
c) do Tramtárie

22. Slovy „tady budem všichni
stejný, velký, malý, slabý, silný“
začíná písnička
a) Zlaté údolí
b) Sluneční louka
c) Deset let

1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7a, 8b, 9a, 10b,
11c, 12c, 13b, 14b, 15c, 16a, 17b, 18b,
19c, 20a, 21b, 22a, 23c

5. V březnu jsme bydleli na zámku
Stránov. Kterou sbírku jsme si tam
prohlídli?
a) historických kočárků a panenek
b) středověkých dýk a pistolí
c) mincí první republiky
8. V Hřensku, ještě v Děčíně, jsme
se podívali na staročeské trhy. Co si
6. Na prvním běhu jenom jednou tam koupil Jára Němec?
pršelo víc. Kde jsme zrovna byli?
a) růži z papíru
a) v Alhambře
b) balónek
b) na orchidejích
c) turecký med
c) na vyputování

Jak Loukaři
jeli na bílo
Už jsou to skoro dva měsíce, a když
si na to vzpomeneme, tak se pořád
trochu divíme. Hlavy nám zamotal
pan průvodčí ve vlaku, kterým
jsme mířili na říjnové Chvojí.
Bude to taková divná historka.
Wotec, který výpravu na Chvojí
organizoval, koupil s lehčím předstihem lístky. To proto, že na hlavním
nádraží bývají při pátku dlouhé
fronty. Jenže pak se stalo, že asi dvě
děti nedorazily. Prostě jsme na hromadné jízdence zaplatili o dva lidi
navíc. Dějou se horší věci, šli jsme
tedy na vlak.
Děti dostaly na ruku nebo na čelo
razítko Loukaře, aby pan průvodčí
poznal, že patříme k sobě. Pak přišel
k vedoucím a ti mu předali jízdenku.
„To nesouhlasí,“ pověděl, když na
lístek chvilku hleděl.
„Cože?“ podivili jsme se.
„Nechápu,“ řekl Wotec. „Dyť nás je
míň než na jízdence.“
„Přesně tak,“ odpověděl pan průvodčí. Byl to takový veselý sympaťák. „Nemůžu se vás dopočítat,“
vysvětlil.
Oddechli jsme si, že nemáme prů-

švih. Že nejedeme načerno, ale
vlastně na bílo.
„Můžu vám vypsat doklad, že jste
zaplatili víc,“ nabídl nám pán s dobráckým úsměvem.
Hamižnější z nás se už radovali.
„K čemu nám to bude?“ zeptali se ti
podezřívavější.
„Vůbec k ničemu,“ odpověděl zvesela průvodčí.
„Tak proč nám to nabízíte?“
„Protože to je moje povinnost.“
„Takže je nám to úplně na nic?“ ověřili jsme si ještě jednou.
„Jo,“ odpověděl průvodčí a posunul
si modrou čepici.
„Tak nám to vypište,“ požádali
jsme.
Možná jsme si spíš mysleli, že se
pan průvodčí zasměje a půjde dál. A
opravdu. Pan průvodčí se zasmál, ale
pak vytáhl nějaký bloček a po pěti
minutách nám předal papír, jímž
nám potvrdil, že jsme zaplatili o dva
lidi více, než bylo třeba.
A my jsme si ten lístek schovali,
protože takový už asi jen tak neseženeme.
Divná historka, co? Vždyť jsme to
říkali.

Ze života loukařské společnosti
Významná životní jubilea:

60 – Bába

Potomstvo:

Svatby:

22.2. – Viktorie Procházková

14.9. – Leňy a Štollík

29.9. – Hugo Řezáč od Téry ↓

35 – Kako, Vasil, Jakopes
25 – Simča, Míša, Magdička, Wotec,
Zagál
20 – Ashley, Majda
18 – Olí, Terka Termerka

13.11. – Jonáš Březina od Magdičky
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V Alhambře chybí ohniště!
Náš kamarád Balíček odjel již
zkraje září na studijní pobyt do
španělské Granady. Zajímavé na
tom je taky, že bydlí čtvrhodinku
chůze od Alhambry. Ale prý se
stejně víc těší do té naší.

Jak se ti stýská po Loukařích?
„Po Loukařích se mi samozřejmě
stýská hodně. Přestože je to již
druhý půlrok, který trávím v cizině, a člověk by si tak mohl říct,
že si zvykne, nemůžu se dočkat,
až se s kamarády zase uvidím, až
přátelsky poklábosíme a užijeme si
jako obvykle kopec srandy. Ještě že
máme tak hezky zpracované internetové stránky, že kdykoliv se mi
jenom trošku zasteskne, prohlídnu
si historii nějakého toho výletu,
nějakého toho tábora a hned mám
dostatek energie na další část svého
pobytu.“
Po čem nejvíc se ti stýská?
„Po typickém loukařském humoru.
Po večerech u kytary, po dobrým
pivu, po hrách a celkové loukařské
atmosféře. Dokonce i po dětském
vyhoudání a pincání se.“
Co tam vlastně děláš?
„Vyjel jsem na studijní pobyt.
Studuju na zdejší universitě
(Universidad de Granada) a věnuji
se španělské politice a historii. Dál
se snažím dotáhnout k dokonalosti
svoji znalost španělštiny, poznat

novou kulturu, získat nové kontakty.
Protože jsem se rozhodl celou cestu
až sem dojet autem, využívám
maximálně jeho přítomnost a
jezdím tu po okolních městech,
za koupáním u nedalekého moře
i lyžováním v blízkých horách
Sierra Nevadě. No a v neposlední
řadě se tu snažím věnovat, honosně
řečeno, vědecké činnosti, protože
si tu připravuji podklady ke své
bakalářské práci o frankismu,
sportu a politice.“
Tábor stihneš?
„O tábor mě jen tak něco nepřipraví. Stihnu! Svůj pobyt končím již
zanedlouho, začátkem března, takže
budu doma na celou předtáborovou
přípravu, na kterou už se teď moc
těším!“
Prý tam máš kousek Alhambru.
Jaká je?
„Úplný kousíček, bydlím 15 minut
pěšky od samotné Alhambry. Je
to maurský hrad a zároveň palác
z přelomu 13. a 14. století. Je moc
krásná, stojí na kopečku a shlíží na
celou Granadu. Přes údolíčko je navíc skvělá vyhlídka, ze které je vidět
Alhambra v celé své kráse. Uvnitř je
taky moc hezká, protože je celá zdobená v maurském, tedy islámském
stylu, na který nejsem moc zvyklý, a
tak mě svým způsobem oslňuje. Pár
vad ale, kamarádi, má! Zaprvé je to
komplex paláců, ale pořádné ohniš-

tě tam nenajdete, místo toho stojí
uprostřed celého komplexu kašna.
Kašna, místo ohniště, prosím! Zadruhé mi tam zakázali zpívat táborové písničky i si dát orosený pívo a do
něj zazdít prcka zelený, nezdvořáci.
No a zatřetí není ze dřeva a plachtoví, ale z kamene. Nevkus! Tahle Alhambra je sice památka UNESCO
a vůbec nejnavštěvovanější místo
celého Španělska (a podle mnohých
i nejkrásnější), ale ta naše se jí může
úplně směle rovnat!“
Dělají se ve Španělsku taky tábory?
„Dělají. Ale jsou to vesměs velké,
komerční kolosy bez špetky nadšení, jejichž jedinou náplní je fotbal,
na který místní děti užije donekonečna. Táboření tady vůbec nemá
moc bohatou historii, rozhodně
ne tak jako u nás. Když jsem svým
místním kamarádům vyprávěl, jak
probíhají naše, loukařské tábory, vykuleně čučeli a hlasitě záviděli. Prý
by se chtěli přijet podívat, protože
si to vůbec nedovedou představit. Já
bych se tady na ty jejich taky docela
rád podíval, protože na většině území Španělska nenarazíte na les, tak
si říkám, jak to tu asi musí vypadat.
Už se na Vás, kamarádi, zanedlouho
moc těším! Třeba se i stihnu přijet
před svým definitivním návratem
podívat na jeden výlet. Kdo ví...
Saludos de Granada!“

