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Táborníci „na lodi”.

V nedûli 17. 8. 2014 odpoledne byla zastávka na námûstí
ve Svitávce plná kufrÛ, ta‰ek, batohÛ, majitelÛ tûchto zavaza-
del a louãících se rodiãÛ. Pod hlaviãkou Ochotnického diva-
dla Svitávka odjíÏdíme na tábor do âe‰kovic u Blanska. Za
chvilku jsme na místû urãení a hned, jak jsme si rozebrali po-
koje a postele, vyrazili jsme vyzkou‰et odolnost hfii‰tû. KaÏdé
z dûtí si na‰lo nûjakou zábavu. Houpaãky, prÛlezky, pískovi‰-
tû, lezecká stûna, skluzavka, trampolína, volejbal, v‰ude sam˘
mlad˘ sportovec. 

PfiestoÏe nám poãasí dovolilo kraÈasy snad jen dva
dny, vylezli jsme na rozhlednu Podvr‰í na Veselici, ces-
tou jsme plnili úkoly, vyrazili jsme také na pfiehradu do
Blanska, tam  jsme hledali „fale‰né ke‰ky” a vydali se po
stopách pokladu v blízkém lese.  

KdyÏ nás dé‰È nepustil ven, se‰li jsme se v klubovnû a o zába-
vu nebyla nouze. Pantomima, spoleãenské hry, slepé puzzle, tichá
po‰ta, slovní fotbal, scénky z Partiãky, kufr, tvofiení pfiání, ta‰tiãek

Tábor Ochotnického divadla Svitávka
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

na krk, papírov˘ch postaviãek, maÀáskÛ, korálkÛ, obrazÛ i ob-
rázkÛ a vrcholem tvofiiv˘ch rukou byly náramky z gumiãek.

No, a kdyÏ za náma pfiijeli hasiãi, ukázali auto, hasící
techniku, protichemick˘ oblek a umoÏnili zájemcÛm jíz-
du v autû ãi sestfielení kuÏelu proudem vody, nebrala ra-
dost pod v‰ude stfiíkající vodou konce, a nakonec se mu-
seli v‰ichni utíkat pfievléct do suchého. 

Poslední veãer jsme dokázali, jako správní táborníci, roz-
dûlat oheÀ z mokrého dfieva a pfii dohofiívajícím táboráku jsme
odváÏnû zdolali stezku odvahy. V den odjezdu, poté, co jsme
si zabalili vûci zase zpátky do ta‰ek, jsme si je‰tû zasportova-
li na olympiádû, dostali spoustu cen, po obûdû zvedli adrena-
lin na hfii‰ti a hurá do autobusu a domÛ.

Vûfiíme, Ïe se v‰em na tábofie divadelního spolku líbi-
lo a odnesli si spoustu záÏitkÛ a vzpomínek. 

Jana Tome‰ová, Ochotnické divadlo Svitávka
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