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První roãník festivalu byl velmi úspû‰n˘.

Táborová pohoda.

Nacviãené pfiedstavení pro rodiãe Noemova archa v podání „táborníkÛ”.

Doubravick˘ hudební tábor
K letním prázdninov˘m mû-

sícÛm jiÏ dlouho neodmyslitel-
nû patfií rÛzné dûtské tábory.
Jeden z nich, Hudební tábor se
jiÏ potfietí uskuteãnil v termínu
20. – 31. 7. 2015 v Doubravici
nad Svitavou. 

Ochutnat bylo moÏné 38 druhÛ piv.
Konzumenti je hodnotili a z dvanácti
zastoupen˘ch pivovarÛ zvítûzilo
Sedlãanské pivo. Kromû pivovarnic-
k˘ch produktÛ, nealkoholick˘ch nápojÛ
byly v nabídce napfiíklad i domácí s˘ry
a dal‰í pochutiny. 

Udírny jely naplno a propeãené k˘ty
vonûly na dálku. Dûti obléhaly skákací
hrad a na pódiu se stfiídali umûlci.
Vystoupil Medicimbal Romana Veverky,
Golden Delicious, Pavel Helan. Velk˘ ús-
pûch zaznamenal Jifií ZboÏínek. Vrcholem
byl koncert skupiny M≈ÁGA A ÎëORP.
Ta doslova oslnila publikum. 

PrÛvodcem festivalu se stal hvûzdn˘
moderátor rádia Krokod˘l Tonda Kala.
Bûhem tropického dne pfii‰la velmi krátká

osvûÏující de‰Èová pfieháÀka. Po ní se vy-
tvofiila nad rybníkem a cel˘m areálem
nádherná duha. 

Po dobu konání akce nebylo potfieba
Ïádného zdravotního o‰etfiení. Konstatoval
pfiítomn˘ lékafi. Policie a bezpeãnostní
sluÏba zÛstávala také bez zásahu. 

Cel˘ festival byl zakonãen slavnostním
ohÀostrojem. Ten byl odpálen pfiímo z hla-
diny místního rybníka. Nad festivalem
pfievzal zá‰titu hejtman jihomoravského
kraje Michal Ha‰ek. 

Spoleãná akce obcí Such˘ a Velenov
skonãila úspû‰nû. Cílem tohoto projektu
bylo setkání lidí a to se povedlo.
FotoreportáÏ z celé akce na www.listyre-
gionu.cz (vloÏeno dne 28. 7. 2015)

Text a foto: Vladimír ·evãík

Pod zá‰titou KCDM
(KfiesÈanského centra dûtí
a mládeÏe) táborová vedoucí
paní Jitka Borková z Obory
se sv˘m t˘mem dokázala dû-
tem ve farské zahradû za kos-
telem pfiipravit „tábor”, ze
kterého se dûtem nechtûlo jet
domÛ. 

Celkem bylo táborníkÛ 
okolo tfiiceti, tábor fungoval

buìto jako pfiímûstsk˘ nebo
denní. Dûti, které v tábofie
i spaly, si uÏily stany s podsa-
dami. V areálu tábora bylo po-
staveno veliké indiánské t˘pí,
kde dûti v hork˘ch letních
dnech na‰ly dostatek stínu pro
rÛzné hry. Na osvûÏení nechy-
bûl táborov˘ bazén, místo pro
míãové hry, dûti hrály rÛzné
bojové hry, podnikaly v˘lety,

mûli rodiãe moÏnost nav‰tívit své
ratolesti a uÏít si v krásném pro-
stfiedí hezké slunné odpoledne.
Dûti si s vedoucí pfiipravily diva-
delní vystoupení – biblick˘ pfiíbûh
Noemova archa. Po zhlédnutí ná-
sledovalo pfiátelské posezení pod
táborovou pergolou, vãetnû boha-
tého obãerstvení, kdy dûti obslu-
hovaly své rodiãe a nosily jim 

osvûÏující nápoje, buchty, jedno-
hubky byly pfiipraveny na stole.
K veãeru následovalo spoleãné 
opékání bufitÛ s domácím chlebem
a dal‰í, nádhernû proÏit˘ táborov˘
den se ch˘lil ke konci. Ani rodi-
ãÛm se z tábora nechtûlo a mnozí
závidûli sv˘m dûtem, Ïe tam mo-
hou zÛstat. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

tfieba na pouÈovou m‰i v Újez-
dû u Boskovic, kde dûtská pû-
vecká skupina Radost (dûti
z tábora) mûla pûvecké vy-
stoupení. Ostatní dûti z tábora
byly v roli posluchaãÛ. Na
zpáteãní cestû táborníci nav-
‰tívili koupali‰tû v Újezdû,
kde se v‰ichni vyfiádili.
Vzhledem k tomu, Ïe tábor
byl pojat jako hudební, rÛz-
n˘ch hudebních nástrojÛ
a zpívání si v‰ichni uÏili do
sytosti…  V̆ roba táborov˘ch
triãek, svezení se na koníkovi,
krouÏek háãkování nebo krou-
Ïek cizích jazykÛ a mnoho
dal‰ích rÛzn˘ch aktivit, to v‰e
patfií k táboru v Doubravici. 

V polovinû tábora byl pro
rodiãe „náv‰tûvní den”, kdy

VESUF na Suchém 
Ve známém kempu na Suchém to 18. 7. 2015 opût Ïilo. Historicky

první Velenovsko – Suchovsk˘ festival mal˘ch pivovarÛ (VESUF)
zde nav‰tívilo, dle odhadÛ ãtyfii aÏ pût tisíc náv‰tûvníkÛ. 


