
LETNÍ TÁBOR SPOLKU VĚTRNÍCI V ROCE 2021 

Letní tábor spolku se konal v termínu 16. – 25. 7. 2021 v době pokračující 

celosvětové pandemie korona viru. Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku jsme 

nastavili organizační a hygienická pravidla pro tábor tak, abychom dokázali 

ochránit všechny účastníky tábora.  

 

 

 

Na letošní rok jsme připravili celotáborovou hru nesoucí název Husité. Jak již název 

dává tušit, přenesli jsme se do doby, kdy v českých zemích vládl král Václav IV.  

Setkali jsme se s mnoha kladnými a i záporně vnímanými osobnostmi českých dějin. 

Jako první nás čekala audience právě u českého krále Václava IV. a jeho manželky, 

královny Žofie Bavorské. Všichni účastníci byli králem přivítáni na jeho dvoře a při 

této příležitosti je královský kronikář uvedl do historického obrazu. Další osobností, 

se kterou měli účastníci možnost se seznámit, byl Jan Hus. Vyslechli jsme jeho 

kázání v Betlémské kapli a v průběhu tábora se s ním setkali ještě mnohokrát. 

Nemohl chybět Jan Žižka, husitský hejtman a také nechvalně známý a v Čechách 

neoblíbený uherský král Zikmund. V průběhu tábora jsme se snažili, aby se děti 

dozvěděly něco užitečného o této významné kapitole české historie. Vyrobili jsme 

husitské vlajky, trička se znakem kalicha, husitské zbraně – jako např. řemdihy, 

meče, kopí, cepy a štíty. Sehráli jsme  mnoho her. Doprovázeli Jana Husa do 

Kostnice, pokusili se o jeho záchranu z hořící hranice (bohužel marně, dějiny se 

prostě nedají obrátit), hned dvakrát se vydali na plenění borůvkové paseky (to 

plenění prosím berte s rezervou, chovali jsme se k přírodě skutečně ohleduplně, 

tak jak se na správné táborníky sluší). Na vlastní oči jsme viděli pražskou 

defenestraci, nechali se naverbovat do husitského vojska a prožili den tvrdého 

vojenského výcviku (osobně na něj dohlížel hejtman Jan Žižka). Založili nové město 

Tábor (postavili jsme celkem čtyři propracované „zmenšeniny“ středověkých měst). 



Sehráli několik významných bitev – báječnou bitvu za využití šátků a dalších textilií 

u Sudoměře, bitvu u Domažlic, v níž hlavní úlohu sehrál červený klobouk, který 

podle pověsti ztratil kardinál Cesarini. Poslední bitva se odehrála u Lipan. Byla to 

velká hadráková bitva všichni proti všem, při které byly povolené štíty a pavézy, 

které si děti vyrobily v průběhu tábora. Kdo byl zasažen, odcházel mimo herní 

území. Hrálo se několik kol – oddíl proti oddílu, děti proti vedoucím. Celotáborou 

hru zakončila pověst O blanických rytířích, která český národ od nepaměti posiluje 

ve vědomí, že až bude v Čechách nejhůře, vyjede vojsko vedené knížetem 

Václavem českému lidu na pomoc. 

V průběhu tábora, každý den, přicházely na řadu věci i ryze táborové. Jako úklid, 

obstarávání dřeva do kuchyně, nebo na táborák, pomoc v kuchyni (zejména 

škrábání brambor a mytí nádobí jsme si jako každý rok opravdu zase užili), 

nakupování, zpívání s kytarou, nechyběla noční hra,  míčové hry a také koupání 

v nedaleké Vltavě. Věříme, že se nikdo na táboře nenudil.   

Závěrem musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům, kteří se podíleli na 

přípravě tábora a na jeho samotném průběhu. Děkujeme naší paní kuchařce, díky 

ní máme na táboře o velkou starost méně a spoustu dobrého jídla pro všechny. 

V neposlední řadě děkujeme rodičům jednak za jejich pomoc s přípravou základny 

na tábor a také za to, že s námi zase děti na tábor pustili. 

 

 


