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VÝPRAVA ZA BABIČKOU

7. června 2003 proběhla výprava za 

Babičkou, kterou zorganizovala Zuzka. 

Záměrně píšeme velké B ve slově ba-

bička, protože to není jen tak ledajaká 

babička, ale literární postava Babička 

Boženy Němcové. To už je asi všem 

jasné, že šlo o návštěvu Babiččina údo-

lí, které začíná v České Skalici a přes 

Ratibořice pokračuje ke Starému Běli-

dlu. 

Červen tohoto roku byl velmi teplý 

(jako ostatně celé jaro i léto) a tato so-

bota nebyla výjimkou. Každý se nějak 

osvěžoval. Slon se s Krtkem sázel, kdo 

déle vydrží pod vodou. K soutěži jim 

posloužila kašna na náměstí v České 

Skalici. Po návštěvě muzea se Prů-

zkumníci zastavili hned naproti a snědli 

nevídané množství zmrzliny. Takové 

zmrzlinové orgie už dlouho nikdo ne-

pamatuje. 

 

 

   

        Slon a Krtek - kdo z nich je větší podvodník? Vyhrál Slon              Božena Němcová stojící 

   

        Ratibořický zámek      Ted je koupán 

 

Zmrzlinové opojení 
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      Jeník a Aleš praktikují sjezd po jezu          Šílená Viktorka Míša                         Zuzka to jistí 

   

  Radovánky na jezu         Parní expres z Náchodu do Jaroměře 

 

Pak se vydali na cestu do Babiččina 

údolí. V parku u ratibořického zámku 

došlo opět na osvěžování, tentokrát ne-

dobrovolné. Kdo zlobil, byl namočen 

v bazénku se zlatými rybičkami. Zají-

mavé je, že nakonec v něm skončil i 

Slon. 

Cestou na Staré Bělidlo se Prů-

zkumníci připletli k nějaké akci zřejmě 

pořádané ke Dni dětí. A tak měli všich-

ni možnost si zasoutěžit v pytlích. 

Hlavní osvěžení přišlo na konci ces-

ty, u jezu, kde vysedávala bláznivá Vik-

torka. Průzkumníci dováděli ve vodě, 

někteří odvážlivci dokonce sjížděli jez. 

Na závěr se osvěžili nanukem a vy-

dali se na zpáteční cestu. Čekání na 

vlak v České Skalici jim zpestřil ještě 

průjezd parního vlaku a pak už zbývala 

jen cesta domů. 

 

 

 

Panoramatický záběr ratibořického parku. Někteří jedinci jsou tak rychlí, že se zde vyskytují několikrát 

 

Průzkumníci a Babička s vnoučaty 

    

            Slon na splavu    
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TÁBOR VE STARÉM ŘECKU

   

            Trójská válka      Slon ve větvích 

   

             Tady řádil skřítek Bordelníček           Co Řek, to muzikant 

     

             Socha řeckého myslitele   Diverzanti, bojte se!   Nejdřív čepice, potom celý člověk 

   

Těšíme se zase za rok 
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TÁBOROVÉ STAVBY (3) 

Latrína 

Od kuchyně není daleko k latríně, 

tedy obrazně řečeno. To není narážka 

na kvalitu nouzovského stravování, ale 

konstatování reality. Trávicí proces 

musí být dokonán. 

Dříve na prvních táborech v Hryze-

lích byla jedna společná latrína. Aby 

tam náhodou někdo někoho jiného ne-

překvapil, bylo pod velkým dubem in-

stalováno světelné signalizační zařízení. 

Kdo šel na latrínu, rozsvítil vypínačem 

světélko a ostatní museli čekat. Jak tá-

bor rostl, stavbou dvou latrín, pánské a 

dámské, odpadly hororové situace před 

svítícím nebo mechanickým sklápěcím 

semaforem. 

Chtě nechtě však musíme přiznat, 

že tu docházelo k určité diskriminaci. 

Zatímco děvčata se musela spokojit 

s tím, co jim bylo vyrobeno, tedy jáma 

v zemi a kus starého prkna na dvou ků-

lech, pánové si svoje zařízení moderni-

zovali. Zastřešená latrína (ano čtete 

dobře, to byla tenkrát novinka), silné 

solidní kůly, jemně hlazené prkénko, 

věšáky, odkládací polička na toaletní 

papír, prostě luxus. Tenkrát se latríny 

každý rok stavěly nové, a proto se to 

s výbavou tolik nepřehánělo. Pánové si 

však prosadili, že tahle latrína se bourat 

nebude a zůstane stát přes rok. Stavba 

to byla vysoce stylová, na střeše byla 

dokonce tráva. Tahle latrína vydržela 

dva roky a až třetí rok, když se naplnila, 

byla zlikvidována. 

Na Nouzově už nebyl rozdíl mezi 

dámskou a pánskou latrínou. Obě měly 

střechu, solidní konstrukci. Byly to 

však stále latríny pro jednoho, maxi-

málně dva jedince, jak bylo do té doby 

zvykem a bylo jasné, že za rok se bude 

budovat znovu. Pánská latrína vzala za 

své ještě na podzim, když na ni při 

vichřici spadl vyvrácený strom. 

Nové latríny se tedy v roce 1985 

stavěly s tím, že budou větší - aspoň 

pro tři táborníky - a protože jejich bu-

dování už dá nějakou práci, měly by 

vydržet několik let. Byly vybudovány 

dvě bytelné latríny se střechou, pevnou 

konstrukcí, zástěnou proti čumilům a 

hlazeným prkénkem. Tehdy se konala 

velká sláva při příležitosti zahájení pro-

vozu latrín spojená se slavnostními pro-

jevy a v neposlední řadě i s přestři-

žením pásky a s čestným vyzkoušením 

funkce tohoto blahodárného zařízení. 

Od té doby latríny sloužily, jen bylo 

 

Trosky pánské latríny z roku 1984 

 

Špek na dámské latríně z roku 1984 

   

Vlevo recyklovaná pánská latrína v roce 1992 s označením KABLO N.P. NOUZOV 

(dámy měly označení XAVEROV N.P. NOUZOV) 

Vpravo dámská latrína z roku 1999 o rok později, kdy začala sloužit pánům 
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třeba včas vyměnit shnilou část kon-

strukce nebo roztrhanou lepenku, která 

kryla střechu. Když se jáma po dvou, 

třech letech naplnila, konstrukce se 

přenesla vedle nad novou jámu. Byla to 

vlastně na tehdejší dobu velice pokro-

ková technologie v odborném světě 

známá jako recyklace, která šetří dřevo 

a lidskou práci (to je samozřejmě hlavní 

důvod). 

Teprve roku 1994 byla pánská la-

trína dosloužila a.bylo třeba postavit 

novou. Na červnové brigádě vykopali 

Čert a Starosta jámu. Buggy na invazi v 

neděli odpoledne vypracoval návrh. 

Seděli nad ním s Marianem asi dvě ho-

diny. Marian stále prosazoval svoji vizi 

zakryté latríny s technologickými otvo-

ry. Protože zůstal se svojí představou 

osamocen, nakonec kapituloval. Nová 

latrína měla podle projektu dostat aspoň 

opěradlo na záda. V pondělí přijel 

Blonďák a vyměřil míry. Stavba začala. 

Herouš párkrát jen tak ze sportu 

přeskočil jámu, pak mu do ní spadly 

brýle a hned za nimi následoval on sám 

po hlavě. Přistál v jámě na všech čty-

řech, sebral brýle a začal nadávat, kdo 

ho tam strčil. Vzhledem k tomu, že la-

trína ještě nezačala sloužit svému účelu, 

nelze tuto příhodu klasifikovat jako pád 

do latríny. 

Jak se záhy ukázalo, Blonďák byl 

při vyměřování velkorysý. Když stave-

niště uviděl Slon poprvé, řekl jen: 

„To není latrína, ale atomovej kryt.“ 

Výsledkem byla stavba velikosti 

menší čekárny na autobusové zastávce. 

Původně plánované opěradlo bylo zru-

šeno. I tak tu byla použita spousta ma-

teriálu. 

Když dorazil Čert a dozvěděl se, ja-

ká obrovská stavba vznikla, hned se za-

čal vytahovat: 

„To jsme tu díru vykopali velkou, 

co?“ 

„Ne, malou, ještě ji museli rozšiřo-

vat,“ zchladil ho Šéďa. 

Byla to pravda, protože díky Blon-

ďákovým rezervám byla asi čtvrtina pr-

kénka mimo jámu, a tak Slon rozhodl 

jámu ještě rozšířit. 

Děvčata měla toho roku stále pů-

vodní latrínu, i když Jaruška a Ještěrka 

zpočátku prohlašovaly, že si vykopou 

novou samy. Kluci jim pak nabídli, že 

nová latrína je dost velká, a že se může 

v polovině přepažit a budou ji používat 

všichni. Nakonec kluci ještě starou dív-

čí latrínu opravili a za odměnu Šárka, 

Jana, Jaruška a Ještěrka hoblovaly pr-

kénko na pánské latríně. 

Nová dámská latrína se začala sta-

vět rok na to. Vzhledem k poloze plá-

novaného nového mostku přes potok 

pro ni bylo zvoleno nové místo. A tak 

nedaleko pánské latríny vyrostl ještě 

jeden „atomový kryt“. Týden po začát-

ku tábora došlo ke slavnostnímu zahá-

jení provozu nové latríny. 

  

Novostavba dámské latríny z roku 2000 - vpravo detail roštu 

 

 

 

 

 

  
 

  

Transport první trojice kadibudek na rošt nad vykopanou jámou. Vpředu a vzadu je 

zasunutá kára. Na lávce bylo velice těsno, problémy dělaly i větve stromů. Během 

transportu došlo k malému poškození střešní konstrukce kadibudek. 
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Jak všichni víme, mostek byl nako-

nec postaven na místě původní lávky, 

takže další latrína se v roce 1999 stavě-

la zase na opačné straně. Její rozměry 

už byly normální, tedy žádný bunkr. To 

už měla děvčata na táboře početní pře-

vahu, a proto dostala vždy novou latrí-

nu a kluci tu jejich starou ještě nějaký 

čas používali. 

Další latrína se stavěla v roce 2000 

a to už byla ta, která slouží dodnes. Ta-

dy si konečně Marian prosadil svoji 

ideu kryté latríny s technologickými ot-

vory. Vznikl jakýsi kompromis. Latrína 

byla vybavena jakýmsi záchytným roš-

tem, jehož otvory byly dostatečně malé, 

aby jimi nikdo nepropadl. 

V roce 2003 bylo jasné, že se bude 

muset stavět nová latrína a bylo také 

jasné, že latríny v této podobě nevyho-

vují požadavkům hygieniků. Hygienici 

si totiž vymínili, že každý musí mít 

soukromí, takže mezi jednotlivými se-

zeními musí být přepážky. Proto vznik-

lo zcela originální dílo, kterému už se 

nedá říkat latrína. Je to soustava šesti 

kadibudek navzájem spojených a po-

stavených na roštu nad klasickou já-

mou. Vnitřek každé kadibudky je tako-

vý, jak jej známe z běžných suchých 

záchodů. Dřevěná deska a v ní kulatá 

díra. 

Originální byl i způsob výroby. 

Rámy obou trojic kadibudek totiž 

vznikly na tábořišti a poté byly přepra-

veny na dvou kárách na místo. Připo-

mínalo to ono slavné stěhování kostela 

v Mostu. K tomu Slon prohlásil, že to 

celé byl jenom mediální humbuk a že 

v ruce by se kadibudky stěhovaly snad-

něji. Pobití a natření hotových kadibu-

dek už bylo provedeno na místě. 

Na začátku tábora opět proběhlo 

slavnostní otevření nového sociálního 

zařízení tentokrát spojené s rautem (kdo 

neví, co to je raut, tak česky se tomu ří-

ká žranice zadarmo). Kadibudky dosta-

la do užívání děvčata, zatímco pánové 

převzali jejich latrínu s roštem. Aby by-

lo učiněno hygieně zadost, byly na roš-

tu vytvořeny jednoduché přepážky po-

bité sololitem, které rozdělily latrínu na 

4 kóje. Hygienici byli prozatím spoko-

jeni. 

A to je vlastně konec latrín. Bu-

doucnost už patří výhradně kadibud-

kám. 

 
 

Pokračování příště - Umývárna 
 

 
 

  

Slavnostní otevření kadibudek v roce 2003 

 

Běžný provoz 
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INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI 

Připravované akce 2003/2004 Slavné výroky 

 

3. - 5. října 

10. - 12. října 

27. - 29. října 

výprava - Elcryss a magické elfeíny - bitva 

sjíždění Vavřince 

výprava do Orlických hor 

Janička: Tome, mně se rozbila postel. 

Tom: Nemáš na ní tak vyvádět. 

Janička: Já chci nový stan! 

Tom: Všude je plno. 

Janička: Tak někoho vystěhujte do týp-

ka. 
 

Albín zkouší pleťovou masku z okurky. 

Lukáš: Kdyby ses do tý okurky oblík-

nul celej, tak tě sním. 

 
31. října - 1. listopadu Akce Návrat - 18. ročník 

 

1. listopadu 

 

8. listopadu 

22. listopadu 

noční výprava do Ratboře - uctění památky 

neznámého vojína 

výprava 

výprava 

 
6. prosince Uzlařská regata - 5. ročník 

 

20. prosince předvánoční výprava 
Nové instruktorky 

Od září máme další čerstvé posily me-

zi vedoucími. Jsou to Záškrt, Siny, Píďa, 

Bětka, Kokos a Pingu. Družina Vlčata tím 

ale nekončí, většina členů družiny má 

před sebou ještě rok. Přejeme tedy děvča-

tům, ať je práce v oddíle i nadále baví. 

 

23. prosince vánoční besídka 

 

10. ledna 

24. ledna 

výprava 

výprava 

 

8. - 14. února zimní tábor Jedlová 
Svatební smršť 

Že se nám k letošnímu podzimu těch 

svateb urodilo. 

6. září si netradičně na tábořišti Ore-

gonu u Hryzel řekli ano za krásného slu-

nečného počasí Jaruška a Kesťa.  

27. září tentokrát tradičně na kolínské 

radnici se vzali Lucie a Pavel. 

A 4. října má svatbu Dodo. Tentokrát 

opravdu skutečnou, protože už v lednu 

1989 proběhla zpráva, že se Dodo musí 

ženit. Vypadalo to zpočátku jako jasná 

věc, ale pak se provalilo, že to byla bouda 

na kamarády. 

Takže kdo bude další? Říká se, že kte-

rá dívka chytí svatební kytici odhozenou 

nevěstou, bude se brzo vdávat. Jestli je to 

pravda, tak to budou mít u Holcmanů ra-

dost! 

 

 

28. února 

13. března 

27. března 

8. - 11. dubna 

24. dubna 

8. května 

výprava 

výprava 

výprava 

velikonoční výprava 

výprava 

výprava 

 8. května Vlajková hra - 6. ročník 

 
22. května Nouzovská Třístovka - 7. ročník 

 

5. června 

19. června 

25. - 27. června 

výprava 

výprava 

Velký tah 

 

3. - 9. července 

10. - 31. července 

stavba tábora 

letní tábor Nouzov 

     

     Jaruška a Kesťa   Lucie a Pavel 
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