
CIRKUS BAUMANN V NESNAZICH



Principál Baumann se, nešťastný z nešikovnosti 
osazenstva svého cirkusu, rozhodl v Kadově 
uspořádat konkurz nových talentů. Čekala ho 
totiž show v Las Vegas na níž měl odlětět, ale  
s takovou bandou prostě nemohl. 
Neoblomný promotér pan Haasovič mu dal 
jasné ultimátum, že musí sehnat šikovnější 
atristy a umělce. Mezi tou bandou se počítal silák 
Tonio, Hadí žena Anna Condo, Klaun Katkita, 
Kouzelník  a krotitelka Vasi Leva se Lvem. 
Každý den jsme proto cvičili jiné disciplíny, aby 
na konci tábora mohla každá družinka předvést 
svoje představení. 
Ty dny byly: akrobatický, drezurní a talentový. 
Vystoupení se moc povedla, pan Baumann byl 
spokojený a stejně tak pan promotér. Show 
byla zachráněna a všichni dostali pochvalu  
a last minute letenky na show v Las Vegas. 
Ještě teď se o tom v USA vypráví legendy. 

PRIBEH



CO JSME MELI NA TABORE
Rozlišení družinek: kožené řemínky  

s korálky v barvě družinky

Bodování družinek: Miniatura cirkusu 

s panáčky na jednokolce na laně

Bobříci: Nálepky do tarotové kartičky

Paměťák: Letenka do Las Vegas

Golemci : Keramická placička se slonem

 

 

 



VEDOUCI
Hlavní vedoucí: Jan Kako Štursa

Oddíloví vedoucí: Tomáš Holohlavský
Petra Letadlo Mitická, Marta Ashley Babková

Řidič: Marek Mařena Rachač
Kuchyně: Petr Petich Škvor

Praktikantky: Kačka Mitická, Míša Mitická
Absentéři: Jéňa Štursa, Kač Hvězdová, Anička Lukešová



DRUZINKY
1. Cirkus Nebe - modří
2. Žlutí akrobati - žlutí
3. Cirkus bez tíže - červení
4. Zelení klauni - zelení



HYMNA
Cirkus Kadov

E            D  
Koukněte na principála,
E             D 
do Las Vegas jel by rád,
E            A 
jenže nemá správnou partu,
E          D                    E    A   H
v šapitó nemá kdo hrát,   pro-to-že

Ref:
E            A 
slon se léčí z hrozné rýmy,
E            A
klaun se bojí dělat šprýmy,
E  A
fakírovi shořel knírek
C      D 
a na zádech má 46 dírek.
E      A 
Krotitel si zlomil bičík,
E             A 
co s ním lvy a tygry cvičí,
E        A 
hadí žena zauzlovala se,
C        D 
nedivte se, že je prázdno v kase! E  D  E D  

Nezoufej si, principále,
pomůžou ti loukaři.
A s pomocí téhle party 
nakonec se podaří,     že v ma-né-ži

Ref:
žonglér hází vzhůru míčky,
kouzelník předvádí tríčky,
slon počítá do pěti
na chobotou i zpaměti.
Akrobati vzduchem letí,
je to cirkus plný dětí,
snad odjedou do Vegas,
C          D
ale určitě se vrátí zas
C          D
společně se vrátí zas
C      D
za rok se vrátí zas
E
NA LOUKU!!!



Poprvé jsme plnili bobříky a bylo rozdělení na 
kategorie. Byli to bobříci síly, mlčení a odvahy. 
Bobřík odvahy byl pochod lesem po trase 
zvýrazněné svítícíma tyčinkama. Bobříka mlčení 
snad nikdo nedal na první pokus.

Proběhly koktejly, které si připravili rodiče 
v rámci alhambrového večera. Nikdo nezvracel.

Proběhlo několik kol saunování a to především 
díky propagaci v alhambře, kterou udělal Mařka 
oděn pouze v ručníku.

V táboře byl plyšový slon v polovičněživotní 
velikosti, neustále obležen dětmi.

Družinka červených v čele s Lukášem a Kubou 
udělala velmi povedenou hru pro děti plnou 
chemických pokusů.

STRIPKY



Haasovi si místo stanu přivezli garáž na dvě 
SUVéčka s předsíňkou a předzahrádkou.
Stany byly poprvé orientovány do podkovy.

Petich byl poprvé jako hlavní kuchař a jeho 
nezapomenutelným kouskem byly karbanátky. 
Udělal jich přibližně 300 a ještě zbylo na 14 
šišek sekané. 

Petich vyhrál pivník - 50 zdokumentovaných 
piv.

Hra na přezdívky byla s cirkusovým tématem, 
ovšem zajímavost je, že se nevyhlásily její 
výsledky. Pravděpodobně opět vyhrála Vanda.

Tábor navštívil klaun Petr Lišák Liška,  
představení mělo velký úspěch.

STRIPKY



Tábor byl zakončen nečekaným selháním 
žebříku a pádem Honzi R., následován   
odjezdem Manu na šití rozseknutého nártu 
do Blatné. 

Vyráběly se masky a žonglovací míčky.

Děti dostaly krásné tarotové kartičky kam se 
nalepovaly nálepky označující jejich cirkusové 
dovednosti a bobříky.

STRIPKY






