
 

 

 

  

 

 
 

 

 
Květnové počasí nám trochu zatočilo 

s plány. Čím více se blížil 16.květen, 

tím více jsme byli na vážkách, jestli 

vyrazíme na výpravu do našeho 

tábořiště v Maloticích a strávíme tam 

celý víkend víceméně pod širákem. 

Středa 14.května rozhodla. Denní 

teploty byly sice ucházející a 

chvílemi byl i hic, ale noční klesaly 

k nule. V malotickém údolí se dalo 

předpokládat, že byly i pod nulou. 

Proto jsme se rozhodli neriskovat 

zdraví malých táborníků a hledali jsme, kam se narychlo vydáme. Vzpomněli jsme si na nabídku návštěvy „staronově“ vznikající 

základny Javor 52 u Mukařova (respektive kousek od 

Borovice nebo Vicmanova), kterou před časem převzali 

boleslaváci. Ani hodnocení správce základny Petra 

Hanuše, že základna není ještě na 100% připravena, nás 

neodradilo. Prostě jsme se museli někde před ranní 

zimou uklidit. Byl pátek. První do Borovice dorazily 

benátečtí s Jirkou a odtud je Petr navedl do cíle. Kolínští 

měli trochu problém, neboť volali Jirkovi, jehož Vodafone 

neměl signál. Ještě že O2 trochu makalo. Všechno 

klaplo (i přes Jirkovo navigování, že na větvi je 

cyklista s označení základny PS Sever, které pobavilo Šulana a 

jeho doprovod) jsme se ještě za světla ubytovali. A měli jsme 

si ten večer u táboráku i kytary o čem povídat. V sobotu dopo 

jsme vyrazili trochu prozkoumat okolí a dostali 

jsme se až k zubří oboře, kde jsme si na info tabuli trochu 

potrápili své mozkové závity. A ještě jeden úkol nás do večera 

čekal. Nalézt funkční televizi, neboť večer hokejový  zápas 

se Slovenskem chtěli všichni vidět. Po karbanátkovém 

obědě a krátké polední pauze jsme si trochu zablbli a hurá 

fandit. Vicmanov nás očekával. Útulná hospůdka v rodinném 

domě nám nabídla zázemí a jen škoda, že naši prohráli. 

Cestou zpět na základnu některé „bolely tak strašně nožičky“, že museli jet autem s Jirkou, kterému v kuchyni kynuly langoše. Mňam, 

mňam to byla večeře. Při 

večerním táboráku s opékáním 

buřtíků a hraním na kytaru jsme 

zjistili, že tábor se blíží. Nedělní 

ráno bylo opět krásně. 

Dopoledne při hrách uběhlo, a 

dál už to znáte. Úklid, oběd, 

psaní příspěvků do novin a cesta 

domů. Základna Javor 52 byla 

super, pro naši potřebu naprosto 

ideální. Až ji boleslaváci doklidí 

a přeberou stávající vybavení, 

vyženou pavouky (zvláště 

děvčata je dost komentovala), trošičku dovybaví, bude obyvatelná po celý rok. My posoudíme v září co se zde změnilo, neboť Ursiáni 

tam vyrazí na cyklovýlet. A dost možná, že porostou houby…. Vyražte také… 

HARRY POTTER – URSA 2012 


