Asterix a Obelix 2014
Třináctého července 2014 vyrazila z Hronova parta necelé čtyřicítky dětí vstříc dvěma týdnům
plných dobrodružství a zážitků. Letos se termití tábor konal na novém tábořišti ve Štěnkově u
Třebechovic. Tábořiště se nachází v menším lesíku nedaleko vesnice. Samotné zázemí nabízí velkou
zastřešenou jídelnu a klubovnu. Příjemnou změnou oproti letům minulým byl přístup k elektrice.
V blízkosti tábora protéká řeka Orlice, kterou jsme z důvodu horka, jež panovalo v průběhu tábora,
hojně využívali.
Je třeba říci, že letos byl náš tábor osazen patnáctkou zbrusu nových podsadových stanů. Nyní
představujeme výpověď dětí, jak probíhaly jednotlivé dny na táboře. :-) První týden bude
komentován 14letým Honzou. Abychom však nekřivdili menším táborníkům ani něžnému pohlaví,
druhý týden zprostředkuje 9letá Kája, která byla letos na táboře poprvé.
1. týden:
1. den: Ahoj rodiče! Tak máme za sebou první den a musím říct, že to bylo docela přísný! Hnedka po
příjezdu nám ukázali, kde budeme bydlet a rozdělili nás do 4 skupinek. Jsem ve 3. skupince, vede nás
Mára a Mája. Sotva jsem stačil hodit kufr pod postel, začal Mára opruzovat s nějakýma hrama. Hráli
jsme seznamovací hry, zjistil jsem, že máme ve skupince docela hezký holky. Večer jsme viděli
divadlo, kde se nám představili hlavní hrdiny našeho tábora, od nynějška galské vesnice. Asterix s
Panoramixem upozornili na velké nebezpečí římské armády. Protože byla prej ta armáda fakt velká,
tak jsme šli v noci rafinovaně zneškodnit nic netušící římské generály. Proti nám však stály hlídky,
které strážily stany, v nichž spali generálové. Přes jejich snahu jsme úspěšně zneškodnili všechny
vojevůdce. Na první den to bylo dost náročný, takže jsem byl rád, že jsem zalehnul na kutě.
2. den: Zdravím! Tak dnešek byl fakt nabitej! Nejdřív jsem dostal prase za úklid, protože jsem
ponožky hodil na poličku. Dopoledne jsme hráli hry ve skupinkách a vymysleli název, znak a pokřik
naší party! Jmenujeme se Kanci. Po obědě jsme zjistili, že budeme v celotáborové hře bojovat o
poklad proti ostatním skupinkám. Galixům, Druidům a Gladiátorům. Potom jsme šli bojovat proti
oslabené římské armádě. Přes počáteční tuhý odpor římanů se nám podařilo jejich legie s přehledem
porazit. Menší děti si myslí, že to bylo proto, že nám Panoramix dal před bitvou kouzelnej nápoj. Já
tomu nevěřím, ale ten nápoj měl docela divnou chuť... Po svačině jsme soutěžili ve sportovních
disciplínách proti Gladiátorům a dost krutě jsme to projeli. Po večeři jsem se už začínal bát, že budu 2
týdny bez televize, ale naštěstí jsme byli vysvobozeni od její absence a byla nám na plátně promítnuta
Asterixova dobrodružství.
3. den: Po rozcvičce a vopruz snídani jsme se dozvěděli, že se musíme dostat k britské vesnici, ve
které bydlí naši přátelé a jež je ohrožována Caesarem. K proplížení se do vesnice jsme využili
obchodní karavany, kterých bylo opravdu hodně, a dost jsme bloudili. Já jsem si zajel až do Leedsu,
což byl fakt hustej zapadákov a trvalo mi snad půl hodiny, než odtamtud něco jelo. No, nakonec jsem
do té vesnice za ostatními dorazil, ale zjistil jsem, že už je stejně zbořená. Proč jsem se plahočil tak
daleko do zbořené vesnice? To byla teda blbá hra. Navíc jsme cestou na oběd díky Márovi zabloudili a
šli kukuřičným polem. Jinak dneska byl hodně dobrej oběd. Zatím mi jídlo docela chutná. Není to sice
mekáč, ale je to skoro jako od mamky. Po obědě jsme si mohli koupit nějaké sladkosti v kantýně.
Odpoledne jsme stavěli rozbořenou britskou vesnici. V tom nám bránili všudypřítomní římani. Musím
říct, že tahle hra mě fakt bavila na rozdíl od té dopoledne. Bavilo mě obratně kličkovat mezi

římanama. Nakonec jsme postavili i dva hrady, jenomže jsme místo dřeva použili písek, takže nám
oba spadly.
4. Den: Dneska byla olympiáda! A musím říct, že to bylo super zazávodit si s ostatníma v
nejrůznějších dovednostech - vrh menhyrem, střelbu lukem, idefixův skok, běh římským táborem a
mnoha dalších. Po obědě jsem si dal trochu voraz, protože jsem byl unavenej a navíc nás čekal
maratón. V něm se mi dařilo, skončil jsem 2. hned za kámošem Martinem. Naštěstí byla na trase
občerstvovačka, jinak bych to asi nedoběhl. Po maratonu bylo vyhlášení nejlepších. Každý nějakou tu
sladkost a diplom dostal, i když některý z nás toho měli víc, jako třeba já. :-) Docela pruda byla při
večeři, kdy jsme museli krmit souseda po své levici. Ten co seděl vedle mě, se jen nechával krmit a
mně nic nedal. Kdybych jídlo nedojedl sám, zůstal bych o hladu. Večer jsme skoukli 12 úkolů pro
Asterixe, tak jsem zvědavej, co nás bude čekat zítra.
5. Den: Ráno jsem vybíhal potřetí za sebou na rozcvičku v plavkách, abych získal dovednost
otužilosti. Nakonec jsem si střihnul ledovou sprchu a díky tomu to mám v kapse!
Dopoledne jsme měli program po skupinkách. Mája s Márou pro nás připravili vypečený hry, při
kterých jsme už nezabloudili. Po obědě jsme se šli zchladit do Karibiku, jak jsme nazvali jednu z pláží u
řeky. Odpoledne nám Caesar uložil 12 úkolů. Jejich splněním jsme měli prokázat, že jsme bohové a
římané jakožto pouzí smrtelníci se nám nemohou rovnat. Dnes bylo děsné vedro a tak jsem rád, že
trasa, na které jsme plnili úkoly (např. střelbu foukačkou na cíl) vedla převážně lesem. Těsně potom
co jsem usnul, nás probudil Mára, že prý jedeme „černé jezdce“. V životě jsem o tom neslyšel, ale
bylo to peckovní. Bavilo mě sledovat holky, jak se bojej!
6. Den: Dnes dopoledne jsme hráli brannball. V životě jsem to nehrál, ale hodně mě to bavilo. Hráli
jsme proti Gladiátorům. Taky jsme plnili další galské dovednosti, podařilo se mi získat mrštnost. Dnes
bylo hrozné vedro, snad 35 stupňů, a tak jsem uvítal, že jsem se zchladil ve hře, kdy jsme propichovali
balónky s vodou připíňákem na čele. Nakonec se to zvrhlo v parádní stříkačkovou bitvu do které se
zapojili i vedoucí. Když bylo už trochu schůdněji vidali jsme se na „vodu“. Pluli jsme na raftu asi 5
kiláků a byl to fakt úlet. S trouchou štěstí jsme nikde raft neprorazili. Večer při nástupu musel hrát na
kytaru Tomáš, kterej vůbec neumí zpívat a navíc vybral písničku, kterou nikdo nezná, takže se všichni
krutopřísně bavili jeho „výkonem“. :-D No a teď se můžem se těšit na puťák, který nás čeká o
víkendu.
7. den: Celý den jsme byli na puťáku a jsem tak hotovej z vedra i našlapanejch kiláků, že nemám sílu
nic psát. Dobrou noc!
8. den: Tak jsme úspěšně dorazili z celovíkendového výletu, všichni jsme hotový a jdu prubnout
sprchu. Docela se těšim co pro nás vedoucí na 2. týden připraví.
2. týden:
9. den: Mami a tati, dneska jsem byla unavená po puťáku. Byli jsme ale u vody a tam jsem si docela
odpočala. Po obědě jsme museli nutně odstranit nebezpečnou třaskavinu, kterou přímo do středu
našeho tábora rozmístili lstiví římani. Jednu chvíli jsem si už myslela, že doopravdy vybuchne, ale
naštěstí byla bomba jen balónek s vodou. Ve 2. části odpoledne jsme vyměňovali galské franky s
ostatními skupinkami a naší družině - Druidům - se podařilo celou hru vyhrát!

10. den: Dneska jsme strávili celý den s termity, kteří si pro nás připravili spousty her. Hlavně jsem ale
ráda, že jsem si odpočala od svých vedoucích – Ondry i Míšy, oba mě už dost štvali. Bohužel večer se
k nám opět vrátili, vypadali ale usměvavější, a tak se těším, co všechno s nimi ještě zažiju.
11. den: Mamko a taťko, dneska byly dny dva! Budíček byl v úplné tmě, všude byli svíčky. Hlavní
vedoucí Honza nám řekl, že dnes nevyšlo Slunce a bude celý den tma! Docela jsem se bála, ale po
rozcvičce a při čištění zubů mi to přišlo jako velká zábava. Po snídani byl nástup. Zrovna jsme se
chystali na program, když Asterix s Obelixem, Panoramixem a Majestatixem po dlouhém přemýšlení
dospěli k závěru, že naše vesnice byla oklamána lživou zprávou. Ve skutečnosti je vlastně ještě noc,
nebe nám na hlavu nespadne a Slunce nakonec vyjde. A tak jsme šli všichni spát. A Slunce opravdu
vyšlo... Další ráno při snídani mi spadla všechna šunka na zem a tak jsem musela jíst už druhý den za
sebou rohlík s marmeládou. :-( Dopoledne jsme si hráli s Míšou a Ondrou. Odpoledne nám Lucka
ukázala postup výroby mýdla a každému dovolila udělat si vlastní mýdlo. Mýdla hrozně hezky voněla.
Mám krásné růžové mýdlo ve tvaru bábovky. Potom co jsem si vyrobila mýdlo vyšlo najevo, že
Panoramixovi Indefix sežral všechny suroviny na kouzelný nápoj. :-( A tak jsme mu je šli pomoct
znovu nasbírat, navíc se v lese při sběru jahod na lektvar vynořili římani. Bylo to těžký dostat se k
ingrediencím do nápoje, ale naštěstí jsme to za povzbuzování vedoucích zvládli. :-) Uf dneska po byl
teda den...
12.den: Tak a konečně mám pořádný suvenýr! Odpoledne jsem si vyrobila krásné tričko, Míša mi s
ním pomohla a vypadá fakt dobře! Už se těším, až ho uvidíte. Předtím jsme měli přednášku o
zdravovědě, kterou přepadli Asterix s Obelixem, které jsme museli ošetřovat, protože Obelix hodil
Asterixovi menhyr na nohu, navíc potom dal Obelix Asterixovi moc velkou dávku kouzelného nápoje,
načež se Asterix naštval a propíchl Obelixe mečem. Naštěstí jsme všechna zranění zvládli ošetřit. :-)
Navečer proběhla ta největší a poslední bitva proti římské armádě. Dobili jsme římskou pevnost a
navždy tak osvobodili naši vesnici od přítomnosti nepřátel. Jo a víte, co bylo nejlepší?! Večer jsme
měli diskotéku, parádně jsme si zatancovali a zasoutěžili o ceny. Šli jsme spát docela pozdě a zejtra
budem hledat poklad, heč! :-P
13.den: Dneska jsme s kamarádkou poprvé dostali kočičku za úklid, konečně! Po snídani jsme
vymýšleli vtipnou pohádku, kterou jsme chtěli celému táboru zahrát večer při táboráku. Hned po
obědě jsme šli hledat poklad, ke kterému nejrychleji dorazili Kanci, ale na nás se taky dostalo. V
truhle jsme našli nějaký divný peníze, ale co s nima? Po příchodu se však tábor proměnil v tržnici
plnou sladkostí a soutěží, ve kterých jsme vyhrávali peníze za které jsem si nakoupila spoustu
sušenek, po kterých mě bolelo břicho. Následně se konala tombola, kde jsem za losy vyhrála závodní
auto a panenku. Naštěstí jsem auto vyměnila za sešit plný omalovánek, takže jsem spokojená. :-)
Potom už nás čekal závěrečný táborák, kde všechny skupinky, včetně termitů, zahráli své scénky. Byla
to fakt bžunda! No a nakonec jsem usnula u ohně s buřtem v ruce ještě dřív, než stihnul Mára
zabrnkat poslední písničku.
14.Den: Jsem si zabalila a jela domů. Už se těším příští rok na tábor! Potkala jsem tu spoustu
kamarádů a zažila hodně zábavy. :-)

