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nepravidelného

populárnímu

závodu

magazínu
„Odhodlaní,

aneb o meloun kolem světa.“ Letošní ročník nás
zavede

opět

odpoledne

prostor

na

oblíbenou ruskou schovku.
Výčet názvů kmenů je následující:

pod



Bankomati (Oranžová-stařešina Renča)

Čeřínem. Aktuálního ročníku se účastní celkem 43



Řezníci (Zelení–stařeišna Dádí)

zdatných soutěžících, z nichž jeden se ještě přidá



Frajeři (Červení–stařešina KH!)

tentokrát

světa,

zbyl

Ohlodaný mapples (Modří-stařešina Vláďa)

je

koutů

chvíli



bodem

mnohých

volné

ale

výchozím

do

Ve

Foto: Bozďa

tábořiště

v průběhu.

Hra Afrika!

Seznámení se štábem + výběr
kmenů a kreativní den

V úterý již na soutěžící čekala první soutěžní

sobotním příjezdu

povedeném úvodním

náhrdelníku kmeny rozluštily, že první etapa

táboráku se soutěžící následující den seznámili s

zavítá přímo do bojové Afriky. Po poledním klidu

filmovým

přímé

se opět objevil filmový štáb. V průběhu svolávání

reportáže. Přítomný byl kompletní ansámbl –

soutěžících a natáčení se z čista jasna ze směru od

režisér,

klapka,

hygieňáku vyřítili jakýsi černo-žlutí domorodci-

mikrofon, kostymérka, scénárista atd…Proběhlo

bubáci. Měli hodně naspěch a podle jejich slov je

Po

a

štábem Odhodlaných
dramaturg,

formou

kameramani,

etapa.

Z morseovky

ve

formě

korálkového

pronásledovali zlí bílí lidé. Ve velkém chaosu a
povyku to vypadalo, že mimo útěku mají opravdu
velkou žízeň – provolávali různé změti slov, ale
hlavním tématem byla AQUA. Dle všeho se černý
bubák nazýval TACATA a žlutý TACABRO.

pár rozhovorů, natočily se zajímavé šoty a šlo se
na ranní catering  Odpoledne bylo potřeba
soutěžící rozdělit do čtyř úderných kmenů v čele
s hlavním

stařešinou.

Rozdělení

proběhlo

na

základě rozřazovacího závodu s vypečenými úkoly
na trase od vybraných členů štábu. Výsledky byly
v některých případech velmi překvapující, inu
posuďte sami: 1. Místo = J.T., 2. Dádík N.
z prvního

oddílu!!

3.

H.

Bezděka.

Další

den

v pondělí přišel na řadu kreativní den. Kmeny
měly za úkol vymyslet název, bojový pokřik,
vyrobit si hůl a vlastní dresy v barvě svého kmene.

Ukázali jsme jim tedy koryta…Jakmile domorodci
zjistili, že z koryt teče čerstvá a čistá voda, byli u
vytržení. Vychlemtali tedy v rychlosti litry vody a
poté se opět vypařili směrem za mlýn z obavy
chycení pronásledovateli. Štáb i soutěžící zůstali
chvíli opařeni a poté se natočilo pár rozhovorů. To
ale nebylo vše…Domorodci se po pár minutách
vrátili a již neměli tolik naspěch. Sdělili nám, že

se jim podařilo setřást bílé tváře. Po krátkém

(strhávání fáborků). Po vyčerpávajících 5. kolech

vyptávání se ovšem šli opět napít. S údivem všech

byla etapa u konce.

ale najednou voda již nikde netekla… Zavládla
panika, jelikož shodou špatných náhod, nebylo i
v ostatních nádobách dostatek tekutin (várnice i
barely byly téměř prázdné, v kotli byl zbytek
čaje…). Po chvílích zmaru ovšem Tacata prozradil,
že Tacabro zná tajemství přivolání čisté vody.
Tajemnou formuli ovšem nechtěli bubáci jen tak
někomu sdělit, dali si za podmínku, že se chtějí
přesvědčit, že kmen je dostatečně udatný a
schopný boje. S tím jsme souhlasili. Pro další
jednání

a

vysvětlení

podmínek

se

vetřelci

s hlavními představiteli šli domluvit do bažiny.
Výsledkem

byla

nutnost

odehrání

4

představených „bojových“ her. Kmeny se tedy
musely

vzájemně

mezi

sebou

utkat

Zkoušky, maturita a celodenní výlet
Středa

odpoledne

byla

vyhrazena

tradičním

zkouškám. Soutěžící oprášili dovednosti a znalosti
lesní moudrosti (LM), někteří již určité zkoušky
dokonce splnili.

v těchto

kláních:
a) Souboj u kůlu „alá Vinnetou“
b) Africký baseball
c) Sešlapávání balonků
d) Boj o „peří“

Na dvě odhodlané navíc čekala při večerním ohni
očekávaná a obávaná lesní maturita, která má
ověřit

nabité

znalosti

z předchozích

let

u

soutěžících s 3. stupněm LM. Tento důležitý krok
otevírající

bránu

k možnosti

získání

čtvrtého

stupně čekal tedy na Majdu a Adinu. Průběh
maturity byl celkem klidný a obě maturantky se
Odpoledne vypukl nevídaný a zarputilý boj,

vypořádaly s otázkami a úkoly z okruhů uzlů,

kmeny soutěžily, seč jim síly stačily. V průběhu

morseovky, orientace, přírody a ohňů se ctí.

soutěžení na vše dohlížel jeden z návštěvníků

Nebyl tedy důvod, aby se komise neshodla na

Tacabro. Ve chvíli, kdy to již vypadalo, že

úspěšném složení zkoušky. Tak se také stalo. Poté

soutěžící i štáb padne žízní, se ovšem Tacabro

jsme již chvíli zazpívali pár písniček u ohně a

rozhodl zkusit vodu zpátky vykouzlit a tak se také

zalezli do teplých spacáků.

stalo. Soutěžící byli tak zabrání do svých klání, že

Bylo potřeba se pořádně prospat, jelikož dnes, ve

někteří ani nedokázali vnímat a slavit důležitost

čtvrtek 19. 7., vyrazili společně soutěžící do

tohoto okamžiku. Inu měli jsme opět AQUA a

města. Tentokrát ovšem po oddílech - 1. a 2.

soutěžilo se vesele dál. Čas letěl jako o život a bylo

oddíl zamířil do Rožmberka a 3. a 4. Do Českého

potřeba nedohranou část soubojů odložit na další

Krumlova.

den. Ve středu dopoledne se tedy dohrály

náporem sladkostí příliš nezleniví, čekají nás totiž

zbývající dvě kola balonkových bitev plus

další zajímavé a náročné soutěžní etapy. O tom se

závěrečný boj všech kmenů proti všem o peří

ovšem dozvíte až příště…

Uvidíme,

snad

nám

soutěžící

pod

Přejeme ODHODLANÝM hodně zdaru! Váš štáb.

