Jeden den na táboře
Tábor na břehu Lužnice, pod zříceninou hradu Dobronice, ideální místo obklopené hlubokými
lesy. Kdo by čekal dětský smích a křik, byl by překvapen. Jsou to senioři z jedničky, kdo křičí smějí se a
povzbuzují, při zápolení o co nejlepší umístění v soutěžích, dokonce i těch zdánlivě nejpraštěnějších.
Co z toho? Zapomenout na přibývající léta, všední starosti a vrátit se alespoň na krátký čas do dětství.
Představit celý táborový týden není smyslem této kroniky. Pokud ale chcete vidět jak vypadá
jeden takový táborový den tak si kroniku prohlédněte a přečtěte....
Krásnější místo pro letní tábor pro nás, seniory, snad ani neexistuje

Úterý v Dobronicích na Lužnici 20. června 33 stupňů ve stínu. Pro vedoucí tábora šílené vedro
připravilo pořádný oříšek. Jak upravit připravený program vzhledem k extrémnímu počasí? Neměla by
to být nuda a také abychom se při našem věku v pořádku ještě všichni sešli u večeře. Podařilo se,
odpolední výlet se přesunul na ráno. Né že by ráno nebylo horko, ale připravená cesta lesem proti
proudu Lužnice slibovala poskytovat v dopoledních hodinách vytoužený stín.
Po ranní rozcvičce a snídani si nás ještě před odchodem z tábora paní ředitelka Helenka,
hlavní vedoucí tábora vyfotografovala.

Zřejmě proto, aby měla nějakou památku, kdybychom se již nevrátili. V rozlehlém lese se
strašidelným názvem Kukle s mnoha cestičkami mířícími neznámo kam, by asi zabloudit nebyl žádný
problém.

Nestalo se, vraceli jsme se jen jednou a to pouhých pár metrů. To když sympaticky vypadající
pěšina končila přímo v Lužnici, dále již jedině plavat !

Labyrint lesních cest a cestiček nás měl dnes dovést k cíli našeho dopoledního výletu ke
Stádleckému mostu. Ten je vzdálený od našeho tábora něco málo přes čtyři kilometry. Lužnice
v těchto místech vytváří zátoky, obtéká skaliska vystupující z vody, vine se jak had , zkrátka pro oko
turisty moc pěkná podívaná. Minuli jsme také dva kempy, zatím obsazené jen z části, vždyť prázdniny
se teprve blíží.
Takovou třešničkou na dortu je cesta přes několik chatových osad, vždy jen čtyři, pět chatek,
květinami kouzelně vyzdobených a vzorně udržovaných. Zdravili jsme, tak jak je to v nejbližším
zahraničí běžné a vyplatilo se. To se člověk dozví věci. Třeba kam chatařům dosahovala voda při
posledních povodních, co to dá práce udržet v pořádku chatky stojící jen pár metrů od vody a na tak
odlehlých místech. Je dobře že se ještě stále najdou lidé ochotní si popovídat. A tak pomalu ale přece
jsme se přiblížili k místu z něhož již bylo vidět na Stádlecký most. Na návrat jsme měli nejvyšší čas.
Slíbili jsme že se do oběda vrátíme, tak jsme si jej z té vyhlídky prohlédli.

Cesta kolem Lužnice stojí zato, již pro ty výhledy. Na řeku, na lesy na protějším břehu

Možná je to trochu kýč
ale zároveň pastva pro oči.
Takto si to vyzdobili místní
chataři. Právě pro taková místa
se vyplatí trocha námahy a
vydat se na cestu.

Jsou to sice u chatiček soukromé pozemky ale nikdo nic nenamítal, tak jsme se u terasy jedné
z nich ještě vyfotili.

Stádlecký most není jen tak ledajaký most. Je to empírový řetězový most, jediný v ČR a
ojedinělý v Evropě. Vzácná technická a národní kulturní památka. Od roku 1848 se desítky let klenul
nad Vltavou v Podolsku, při napouštění Orlické přehrady by se byl ocitl pod vodou. Byl tedy rozebrán,
jeho kovové i kamenné části pečlivě očíslovány a v roce 1975 byl znovu postaven, právě tady na
Lužnici, aby spojil obce Stádlec a Dobřejice. Nebylo to jen tak. Most je téměř 160 metrů dlouhý a jenom
jeho železné části váží více jak 100 tun. Jeho autorem je arch. Vojtěch Lanna. Architekt jenž výrazně
ovlivnil průtok Vltavy pražskou kotlinou. Vltavské jezy, pobřežní zvýšená navigace a mnohé další říční
stavby v Praze i mimo ní jej proslavily.

Podívali jsme se tedy a vydali na zpáteční cestu. Snad vidina oběda, možná pocit že jsme
očekáváni, byly příčinou že nám cesta utekla tak nějak rychleji a s půl hodinovou rezervou jsme dorazili
před vchod do tábora. Tady již paní ředitelka Helenka (opět s foťákem) si mohla poslechnout
„Šly panenky silnicí“ od nefalšovaného tábornického dvojstupu. Snad ji spadnul kámen ze srdce. Byli
jsme všichni v pořádku. Skvělý oběd od našich kuchařů Karla a Renaty pak chutnal dvojnásob.
Možná trochu unavené ale všechny v naprostém pořádku opět přivítala paní ředitelka Helena

Odpolední program, ten se již odvíjel v závislosti na přímo pekelném vedru. My ale máme
specialisty snad na všechno : Rikiho, Terezu a Karolínu. Poradili si. V družstvech ráno vylosovaných
jsme se sešli na klubovně, tady v příjemném chládku, jsme se pustili do výroby draků. Co je to za
pitomost vyrábět v červnu draky? Ne tak u nás na táboře. Letošní táborový motiv pro toto léto je
„Rok na vsi“. A právě toto úterý slavíme měsíc listopad, trochu teplejší ale pořád listopad. K němu patří
větrno a pouštění draků. Ty ale musí někdo vyrobit. Všechno se boduje. Kdo tedy udělá toho
nejhezčího?
Kreativitu na klubovně je potom potřeba proložit něčím akčním. Chvíle vedra se nějak dá
vydržet. Nabízí se na louce za klubovnou, šipky. Normální lidé se strefují šipkami do terče který vidí.
Opět, ne tak u nás na táboře, to by bylo příliš jednoduché. My házíme na terč který nevidíme. Vidí jej
jen jakýsi „navigátor“ a míří se na slepo, podle jeho pokynů.
A z toho vedra zase rychle do stínu klubovny. Zkusit se rozpomenout na školní léta. Neúnavní
vedoucí si na nás vymysleli výrobu vlaštovek, ty přece také patří k podzimu. Opět se boduje, tentokrát
to není na krásu ale komu doletí dál. Některé se dokázaly i vrátit. Tak se nad Dobronicemi objevil houf
více jak padesáti vlaštovek. Bylo to tak nějak stylové, vždyť ty opravdické vlaštovky se zřejmě také
houfují v listopadu a míří za lepším počasím. Tvrdil to Riki (náš skvělý programový vedoucí) tak to tak
musí být !
Když tedy máme ten listopad i my si to s blížícím večerem někam namíříme. Uhodli jste do
jídelny. Na další pochoutku ze seriálu nápadů našeho kuchařského dua Karla a Renaty. Po večeři –
žádný do postýlek, hodinka odpočinku a potom podle počasí, buď si ještě něco zahrát venku nebo se
nějak zabavit na klubovně. Úplně závěrem důležité! Nechat si zapsat body, získané za výsledky celého
dne. Sečtou se na závěr celého tábora.

Tak tedy vypadal jeden ze sedmi dnů seniorského tábora pořádaného Městskou částí Praha 1
a střediskem Sociálních služeb.
Úterý 20.června 2017
Dobronice u Třeboně na řece Lužnici.
Kroniku napsal Mirek s použitím fotek Jiřiny Žipkové.
Možná že jste si během čtení kroniky povšimli že motto tábora bylo „ Rok na vsi „ Každý další
den byl jiný měsíc . Co to obnášelo? Jednak přijít ráno oblečeni podle toho jestli byl leden, prosinec,
nebo červenec. A také tomu odpovídala část denního programu. Dále spousta věcí které se odehrály
v jiné dny než v popsané úterý. Něco z toho jsme s Jiřinou nafotili a nabízíme k prohlédnutí.
Rozcvička ještě před snídaní – denní samozřejmost

Letní měsíce – doba požárů. Přijeli mezi nás hasiči a policie

Dnes slavíme leden, je sice 33 stupňů ve stínu ale my v Dobronicích čekáme na mráz

Akčnější táborníci se dokonce chystají lyžovat a bobovat. Hrnec v popředí obrázku není
náhodou. Je to ozdoba hlavy krásného bílého sněhuláka. I v tom vedru tam vydržel stát několik dnů.
Když nastal prosinec přišel i Mikuláš. Nechyběl ani anděl s čertem a také dárky

Závěrem, jaký by to byl tábor bez hudby a bez táboráku?

Poslední snímek je tu proto abychom sobě nebo těm kteří se nemohli třeba ze zdravotních
nebo jiných důvodů do Dobronic podívat ukázali že i u nás jsou místa a mnohdy ještě krásnější než
někde v daleké cizině.
Podhradí v Dobronicích u Bechyně

