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Trzin, julij 2015

Drobni tisk:
Elektronska knjižica pred vami je taborni časopis, katerega odlomki bodo objavljeni tudi v
tiskani ediciji BN, ki izide v začetku prihodnjega leta.
Tipkarske in slovnične napake so in so zgolj dobronamerne ter jih prijazno poklanjamo
pozornim bralcem. Iskalcem napak ne izplačujemo honorarja.
PD Onger Trzin in uredništvo Tabornega časopisa Kamniška Bistrica 2015 ne odgovarjata za
morebitne stranske učinke, ki bi lahko nastali ob prebiranju časopisa.
Do sedaj poznani stranski učinki: nasmeh na obrazu, solze sreče in zadovoljstva,
neustavljiva želja po hribolazenju, vsakodnevno pošiljanje elektronske pošte vodji tabora
z zadevo ''Kdaj bo tabor 2016?'', vsakodnevno branje in razpošiljanje tabornega časopisa ...

Izvedbo mladinskega planinskega tabora sta tudi letos finančno podprla

KAZALO
I. dan

VI. dan

PO DOLINI KAMNIŠKE BISTRICE

KAMNIŠKO SEDLO in VELIKA PLANINA

II. dan

VII. dan

STANIČEV VRH in SLAP ORLIČJE

S HELIKOPTERJEM PO ZAKLAD

III. dan

VIII. dan

S KOMPASOM NA POT

BALVANI in KAMNIŠKI DEDEC

IV. dan

IX. dan

LUČKI DEDEC in VELIKA PLANINA

ADIJO, KAMNIŠKA BISTRICA!

V. dan
PLEZANJE in NOČNI LOV

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

SOBOTA, 18. julij 2015

DEŽURNI:
UROŠ in STAŠA

raztegnimo noge

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

LAN
ŠKRAT
VILA
ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
9:00

ZBOR V TRZINU

9:30

POHOD PO KOŽELJEVI POTI

12:00

IZBERI SI SVOJ ŠOTOR

13.00

KOSILO

14:00

IZBERI SI SVOJ KAMEN

15:30

KAJ BOMO DELALI ZVEČER

16:30

PRIPRAVA NA TURO

19:00

VEČERJA

20:00

TV ONGER

21:30

PRAVLJICA ZA LAHKO NOČ

Zajtrk:
Kosilo:
Večerja:

POHOD PO KOŽELJEVI POTI

KATARINA
TOMAŽ

moj šotor in
MOJ KAMEN

brez televizije ne gre
TV ONGER

V DOMAČI OSKRBI
MAKARONOVO MESO
PICICE in JOGURT

5
KOŽELJEVA POT
Nina Kralj
V soboto smo se z avtobusom odpeljali.
Nismo se pripeljali do tabora. Hodili smo po
Koželjevi poti. Na poti smo se igrali igro z
žogico. Žogica nam je ušla. Po Koželjevi poti
smo hodili dve uri.

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

NEDELJA, 19. julij 2015

DEŽURNI:
JAKA in KARIN

male noge

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

ANŽE
ŠKRAT
VILA

MAKSI
JAN

ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
6:30

VSTAJANJE in ZAJTRK

7:00

ODHOD VELIKIH NOG NA STANIČEV VRH

8:00

ODHOD MALIH NOG DO SLAPU ORLIČJE

15.00

KOSILO

16:00

ANALIZA TURE

17:00

OBISK GORSKIH REŠEVALCEV

19:00

VEČERJA

20:00

KDOR ZADNJI POJE, NAJBOLJE POJE

SLAP ORLIČJE

velike noge
STANIČEV VRH

naši prvi gostje
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

zabavni večer
KDOR ZADNJI POJE, NAJBOLJE POJE

Zajtrk:
Kosilo:
Večerja:

SVAŠTA NA KRUHU, DODATNA PONUDBA: KRÜH BREZ KRÜHA
DUNAJSKI ZREZEK, KROMPIR, RDEČA PESA
ČOKOLINO

8
STANIČEV VRH
Tomaž Kelnerič
Najprej so me prisilili, da grem iz
spalke. Potem sem pojedel zajtrk.
Potem smo hodili in hodili in hodili in
smo v treh urah prišli do tolmuna, kjer
sta bila noter dva radlerja. Potem smo
spet hodili in hodili in prišli do jame in
tam pojedli. Čez pol ure smo prišli na
vrh in šli dol do tolmuna in se kopali
eno uro in pol. Potem smo šli dol v
tabor in pojedli sladkarije. Potem je bilo
vse normalno naprej.

Slap Orličje (Matija Feri)

9
OBISK GRS
Taja Pezdir
V nedeljo popoldan je prišla Gorska
reševalna služba. Prišli so trije reševalci
in enoletni pes. Reševalci so s seboj
pripeljali

tudi

reševalno

opremo.

Najprej so nas naučili teoretični del.
Izvedeli smo, kam poklicati v primeru
nesreče
reševalcu.

in

kaj
Nato

moramo

povedati

so

razkazali

nam

opremo. Videli smo lavinski trojček in
izvedeli čemu je namenjen. Sestavili so
tudi nosila in Zala jih je preizkusila.
Pokazali so nam psa, ki je bil zelo mlad
in igriv. Na koncu pa so nam predstavili
pomembnost

helikopterja

pri

reševanju. Povedali so nam tudi, kako
ravnati ob prihodu helikopterja. Bilo je
zelo poučno popoldne.

Petje ob ognju (Eva Vale)

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

PONEDELJEK, 20. julij 2015

DEŽURNI:
ALJAŽ in POLONA

tudi v hribih gre

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

JAKA
ŠKRAT
VILA
ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
7:20

VSTAJANJE

7:30

ZAJTRK

8:00

ANALIZA TURE

9.00

LADJICA PO BISTRICI PLAVA / ZAPESTNICE

KARLA
NEJC

s kompasom in zemljevidom naokoli
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE

zabavni večer

13:00

KOSILO

14:00

POT

18:00

PRIPRAVA NA TURO

19:00

VEČERJA

20:00

IMPROV!

Zajtrk:

SVAŠTA NA KRUHU

Kosilo:

GOLAŽ in POLENTA

Večerja:

LADJICA PO BISTRICI PLAVA

ŠMORN

IMPROV!

15
IZDELOVANJE LADJIC

ORIENTACIJA

Lan Ciglič

Polona Podbevšek

Bilo je enega sončnega dne. Bilo je

Na

tekmovanje ladjic. Uporabili smo lahko

tekmovanju se otroci podajo na pot

samo les, vrvice, lepilo in palčke. Žal

oboroženi

nisem zmagal, ampak sem se vsaj

pravem
samo

orientacijskem
z

zemljevidom,

kompasom in lastnim znanjem. Mlajšim

Ladjica (Lan Ciglič)

potrudil. Bilo je pa zanimivo.

čisto

»posodimo« tudi vodnika - za izhod v
sili. Letos jih je pot vodila od
tabornega prostora vse do Žagane peči
in razen tega, da je obilje borovnic ob
poti podaljšalo njihov čas na progi, so
vse skupine srečno prišle nazaj v tabor.
IMPROV!
Jan Jovan
Improv! je bil zabavni večer na taboru.
Vodil ga je Aljaž. Trajal je dva dni,
sestavljen pa iz več rund: oponašanje
živali, skriti talent, resnica ali laž,
sestavi zgodbo, zaigraj svojo zgodbo o
Rdeči kapici in zadnja runda: igranje
izmišljene zgodbice. Na začetku nas je
tekmovalo 14. Vsako rundo jih je nekaj
izpadlo in na koncu, v zadnji finalni

LADJICA

rundi nas je ostalo samo šest. Zaigrati

Nik Gorjup

smo morali zgodbo in nato so gledalci
odločili, kateri igralec izpade. Izpadlega

Z Ianom sva zgradila ladjico. Imela je

igralca pa smo morali zaigrati mi, torej

dva

pri

je en igral dve vlogi. Na koncu sem

tekmovanju za lepoto. Zmagala je tudi

zmagal jaz. Dobil sem beđ Zvezda

pri spuščanju. Ime ji je Pirat.

večera in lonček bombonov.

drogova.

Zmagala

je

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

TOREK, 21. julij 2015

DEŽURNI:
TOMAŽ in ŠPELA

male noge

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

JAKOB
ŠKRAT
VILA
ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
7:00

VSTAJANJE

7:00

ODHOD VELIKIH NOG NA LUČKEGA DEDCA

8:00

ODHOD MALIH NOG NA VELIKO PLANINO

16:00

KOSILO

17.00

ANALIZA TURE

19:00

VEČERJA

20:00

IMPROV! (Part II)

Zajtrk:
Kosilo:
Večerja:

VELIKA PLANINA

PIKA
SABASTIJAN

velike noge
LUČKI DEDEC

zabavni večer
IMPROV!

KAJ MISLIŠ? 
RIŽOTA, ZELENA SOLATA
PICICE
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VELIKA PLANINA
Polona Podbevšek
Tudi takšen luksuz se kdaj zgodi na taboru kot je vožnja z nihalko - in tako smo v
desetih minutah »opravili« s skoraj 1000 višinskimi metri. Od zgornje postaje nihalke
pa nam je preostal le še prijeten sprehod najprej do Zelenega roba, nato pa še na
najvišji vrh Velike planine, tj. Gradišče. Mi smo mu rekli kar Gradbišče, kar ni bilo
daleč od resnice, saj so v tem času ravno potekala dela za zagon sedežnice. Ker smo
po Veliki planini hodili v dveh skupinah,
smo bili vsi zelo veseli ponovnega
snidenja pri kapeli Marije Snežne, kjer
smo si privoščili malico. Ob tem so nam
srednje noge opisale Vetrnico, jamo,
kjer je kdaj tudi poleti možno najti
zaplate snega (letos to seveda ni bilo
mogoče), ki si je male noge takrat nismo
ogledale. Smo pa nato skupaj obiskali
Preskarjevo bajto, muzej, kjer smo

LUČKI DEDEC

izvedeli veliko zanimivosti o življenju

Uroš Marolt

pastirjev na Veliki planini: od

Tura je poskrbela za utrujene nasmehe

izdelovanja sira, iznajdbe filca in

in

pelerine narejene iz leskovega lubja do

Presedljaja

posebnega stola, ki je preprečeval

zvoncev

Še bolj vznemirljiva pa je bila novica, da
bomo pozorni na njihove stopinje. Male noge smo sestopale nazaj po že poznani
poti mimo Zelenega roba do Šimnovca in stopinj nismo opazili. Nas je pa zelo
zanimalo, če jih bodo srečali »ta srednji«, ki so se v dolino vrnili kar peš prek planine
Konjščica in Dol. Žal tudi oni niso imeli sreče, so pa zato srečali konje in krave. Ste
vedeli, da se poleti na Veliki planini pase več kot 400 krav?

kosilo.
smo

Prek

vročega

dosegli

planino

Korošico, kjer smo se ob zvenu kravjih

pastirjem, da bi zaspali na nočni straži.
je nedolgo nazaj Veliko planino obiskala medvedka z dvema mladičkova in da naj

pozno

okrepčali

s

čajem

in

napolitankami. Vrh smo prečili po
neoznačeni stezici in se spustili pod slikovitim ostenjem in po obsežnih meliščih Šraj
peskov. Turo smo popestrili s spustom po vrvi čez Skok nad Orglicami. Zasluženo
kopanje v tolmunu pod slapom je skrajšala ploha in nas pregnala pod previse, izpod
katerih smo stopili v pelerinah in z dežniki. Zadnje metre Koželjeve poti tik pred
tabornim prostorom smo se vsi udeleženci počakali in skupaj stopili med šotore. Bil
je čas za večerjo.

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

SREDA, 22. julij 2015

DEŽURNI:
UROŠ in POLONA

skupinska fotografija

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

IAN
ŠKRAT
VILA

TIJA
TIM

ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
7:20

VSTAJANJE

7:30

ZAJTRK

8:15

ANALIZA TURE

9:00

MI SMO NAJLEPŠI (ITAK!)
PLEZANJE & CO.

15:00

KOSILO

16:00

PRIPRAVA NA TURO

17:00

USTVARJALNA DELAVNICA, TURNIRJI, FUZBAL

19:00

VEČERJA

20:00

ISKANJE ŽIVALI V GOZDU in SPANJE POD MILIM NEBOM

Kosilo:
Večerja:

dan ob Žagani peči
PLEZANJE & CO.

pestro popoldne

10:30

Zajtrk:

MI SMO NAJLEPŠI (ITAK!)

A RES ŠE SPRAŠUJEŠ? 
PURANJI ZREZEK, ŠIROKI REZANCI
MLEČNI GRES

DELAVNICE, TURNIRJI in FUZBAL

zabavni večer
ISKANJE ŽIVALI V GOZDU

25
PLEZANJE

FUZBAL

Maksi Pavšek

Jakob Tomc

V sredo dopoldan in popoldan smo imeli razne dejavnosti. Ena od teh je bila

Kadar smo špilal nogič, je bilo zelo

plezanje. Nekateri smo se ga zelo veselili, drugi pa malo manj. Plezali smo na Žagani

fajn. Špilal smo ga trikrat. Timi je dal

peči. Zadaj je bila zelo zahtevna stena, spredaj pa lažja. Težjo sta preplezala samo

evro gol s peto. Najboljši golman je bil

Jaka in Tomaž, pa še to s pomočjo

Uroš. Zelo je bilo fajn. Trava je bila

Aljaža, ki ju je varoval. Lažjo stran pa so

pokošena na 5 cm. Goli so bili iz palic.

skoraj vsi preplezali. Lahko si plezal tudi

Eni so bili brez majic, drugi pa z

počez. Za plezanje smo potrebovali pas

majicami. Tisti, ki so bili z majicami, so

in čelado, če si hotel, si si lahko obul

bili ena ekipa. Tisti, ki so bili brez

plezalke. Vmes smo imeli tudi malico,

majic, so bili druga ekipa. Igrali smo na

da smo dobili moči. Bilo je res kul.

zlati gol, ampak na koncu smo se
skregali, kdo je zmagal.

CURKUŠKI KOTIČEK
Tija Cerar Šimenc
Ta kotiček je imel svojega vodjo, to je
Uroš. On zelo rad žonglira. Vsak dan je
žongliral pred svojim šotorom. Nekega
dne (sredo) smo imeli igralni dan. Tam
smo plezali, izvajali vozle, akrobacije in
delavnice iz das mase. Pri Urošu smo
žonglirali in se igrali z diablotom. Bilo je
zabavno, naučili smo se žonglirati.

VOZLI
Jaka Jaki
V sredo smo imeli štiri postaje in ena
od njih je bila o vozlih. Naučili smo se
osmico, vpleteno osmico, kavbojski,
prusikov,

bičev,

polbičev

in

podaljševalni vozel. Vse vozle me je
naučil Jaka Peternel. Čeprav sem skoraj
vse vozle že poznal, sem se zelo
Cirkuški kotiček (Tija Cerar Šimenc)

zabaval.

Iskanje živali v gozdu (Maja Kralj)

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

ČETRTEK, 23. julij 2015

DEŽURNI:
ŠPELA in TOMAŽ

male noge

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

NIK
ŠKRAT
VILA
ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
5:00

VSTAJANJE

5:15

ZAJTRK

6:00

ODHOD MALIH NOG NA KAMNIŠKO SEDLO
ODHOD VELIKIH NOG NA VELIKO PLANINO

16:00

KOSILO

17:00

ANALIZA TURE

18:00

»DRAGA MAMI IN OČI«

19:00

VEČERJA

20:00

POSTANI ZVEZDA VEČERA!

Zajtrk:
Kosilo:
Večerja:

GLEJ VČERAJŠNJI JEDILNIK 
ŠPAGETI Z MILANSKO OMAKO
NAREDI SI SAM 

KAMNIŠKO SEDLO

NINA
FILIP

velike noge
VELIKA PLANINA

zabavni večer
POSTANI ZVEZDA VEČERA!

32
NA VELIKO PLANINO PO MARTINJ

bila cela blatna, sva morala priti do globlje vode, da bi si lahko umila gojzarje. Zato

STEZI

sva zvalila skale do mlake, da bi prišla do sredine.

Brin Tomc

Preden sva skale zmetala v vode, sva tam gledala paglavce ter majhne močerade.

V sredo, po že dveh opravljenih turah,

Potem ko je nastajala potka, so se razpršili. Naredila sva dokaj trdno pot do sredine.

je Uroš sklical pripravo na turo. Ker je

A potem naju je nagnala neka domačinka.

bilo za četrtek napovedano slabo
vreme, so se vodniki odločali med
krajšimi turami. Ker sta bili prejšnji turi
kar zahtevni (Staničev vrh ter Lučki Dedec), nas je ta odločitev kar precej presenetila.
Odšli bomo na Veliko planino. Najprej so se nekateri smejali, ker smo mislili, da ne
misli resno. A njegova odločitev je bila precej trdna.
Naslednji dan smo vstali ob 6. uri zjutraj, pojedli zajtrk ter se odpravili na pot.
Pot je bila kar precej kratka, saj smo do vrha hodili samo tri ure in pol. Vmes smo

Končno smo prišli v muzej in izvedeli veliko o planšarstvu, o tem kakšnih oblik so bile
hiše, kako so živeli pastirji, njihov način
oblačenja, obutev … skratka vse, vse,
vse o njih.
Po muzeju smo se ustavili na kislem
mleku in tam smo dobili vsak zastonj
žlico. Dol smo prišli malo hitreje in ta
tura se mi je za vedno vtisnila v spomin.

srečali veliko različnih živali. Tam smo
srečali krave, konje, veliko različnih

KAMNIŠKO SEDLO

ptičev, mravelj, žuželk in muh. Na poti so

Kajetan Kelnerič

bile tudi stopinje medvedke z dvema
mladičkoma.

Ko smo se odpravili na Kamniško sedlo,
se je mala skupina odpravila do

Ko smo po dveh urah in pol prišli do

Pastircev. Ko so si odpočili, so šli nazaj v

Velike planine, smo morali hoditi še eno

tabor. Ko so odšli, smo bili na

uro po njej. Zelo so me fascinirali leseni

Kamniškem sedlu. Za nazaj in na gor

smerokazi, ki so se meni zdeli zelo izvirni in tudi zgledali so tako. Ko smo končno

smo potrebovali šest ur. Ko smo prišli

prispeli na naš cilj pri cerkvici, smo tam pojedli malico. Po malici smo se odpravili

do avtov, je bila že toča.

proti planšarskemu muzeju, ki je bil zelo majhen.
Ko smo prispeli do njega, smo morali čakati še eno uro, ker je bila gužva, zato sva se
s Tomažem odpravila do majhne mlake. Tam sva nekaj časa metala kamne v vodo
ter sprobavala, koliko se ti ugrezne, če stopiš v živo blato. Če si takrat poskušal
sonožno skočiti, se nisi niti premaknil, zdelo se je, da so se ti utrgale noge. Ko sva
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KAMNIŠKO SEDLO

ZVEZDA VEČERA

ŽIRIJA NA ZVEZDAH VEČERA

Pika Pezdir

Nejc Gerkšič

Filip Pavšek

V četrtek zjutraj smo vstali ob 5.15. Ko

V četrtek zvečer smo imeli zabavni

Neke noči (ne vem, katere) se je

smo se zrihtali in pojedli zajtrk, smo se

večer

taborno vodstvo odločilo imeti talent

odpeljali do parkirišča. Med vožnjo sem

večerjo,

s

šov. Zbrali so kar nekaj prijav, nas,

opazovala progo, ki je bila označena za

tekmovanjem. V žiriji so bili Jan Jovan,

najstarejše udeležence, pa so določili za

tekače, ki so naslednjo nedeljo tekli do

Taja Pezdir, Tim Krašovec in Filip

žirijo.

Grintovca. Ko so vsi prišli, smo se

Pavšek. Sam sem sodeloval v štirih

odpravili na pot. Po petih minutah smo

točkah. V prvi točki sva sodelovala z

se ustavili, ker nam je bilo vroče. Ko

Lanom Brozovičem. Na ukulele sva

smo šli naprej, se je najmlajša skupina

igrala Bog ne daj, da bi crknu televizor

ustavila na istem mestu kot mi. Srednja

in Smoke on the water. Nato je sledila

skupina (jaz, čeprav bi morala biti v veliki) je hodila počasi, saj je bil klanec. Ko smo

točka Uroševega žongliranja in mojega

prišli do Pastircev, smo imeli daljšo pavzo. Pojedli smo napolitanke in se odpravili do

Nekateri nastopi so se mi zdeli fajn, še

beatbox-anja. Sledila je točka žvižganja.

posebno Nejc s stand-up šovom in Maja

jase. Na jasi smo videli Kamniško sedlo zelo blizu in smo mislili, da bomo hodili še

Sodelovali so Maksi, Tomaž in Brin, ki

z ritmično gimnastiko. Za konec je žirija

deset minut. Na vrh smo prišli po eni uri

so žvižgali in jaz, ki sem oponašal Toma

izbrala tri točke in za vsako je publika

in tridesetih minutah (približno). Tam

Cruisa. Potem je bil Kajetan, ki je delal

ploskala. Z največjim aplavzom so

smo malicali in se odpravili do zastave.

akrobacije na travi. Sledila sta Gašper

Pri zastavi je bil prepad, od tam smo

nagradili Nejca.

in Jakob z breakdance-om in hitrim

videli Logarsko dolino in naš prostor za

prdenjem za ritem. Sledila sva jaz in

taborjenje leta 2011. Videli smo tudi

Maja. Maja je delala akrobacije, jaz pa

slap Rinka. Pot nazaj je bila lažja, a je

sem bil komedijant. V finale smo prišli

bilo zelo vroče, zato smo se vsi v tistem

jaz, Maja, Gašper in Jakob. A na koncu

trenutku želeli vreči v Kamniško Bistrico.

se je izkazalo, da sem zmagal.

Zvezda
jo

večera.
pojedli

Spekli
in

smo

začeli

Ko smo bili zelo blizu parkirišča, je
začelo deževati. Vsi avti so bili v
trenutku zapolnjeni. Prijazna gospa nas
je zapeljala do tabora. Med vožnjo je
padala toča. V taboru pa je samo
deževalo. BILI SMO MOKRI!
Všeč mi je bilo kuhati hrenovke (Lan Brozovič).

Nastopajoče smo žiranti komentirali s
komentarji kot npr. “O, ti si pa tak
sonček!” Na kratko, posnemali smo
žirijo na šovu Slovenija ima talent.

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

PETEK, 24. julij 2015

DEŽURNI:
TOMAŽ in KARIN

leti, leti, leti ...

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

SVIT
ŠKRAT
VILA

TAJA
BRIN

ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
7:45

VSTAJANJE

8:00

ZAJTRK

8:30

OČISTIMO KAMNIŠKO BISTRICO

9:00

»DRAGA MAMI IN OČI« (Part II)

10:00

SURPRISE, SURPRISE! 

11:00

IGRE BREZ MEJA

14:00

KOSILO

15:00

LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM

19:00

VEČERJA

20:00

KO PRAVLJICA OŽIVI

Zajtrk:
Kosilo:
Večerja:

HELIKOPTER

TAJNA 
PLESKAVICA, KROMPIRJEVO-KUMARIČINA SOLATA
ZDAJ JE PA RES ČAS ZA NAJLJUBŠO VEČERJO 

igre brez meja
BISTRIŠKE IGRE

lov za skritim zakladom
PO ZLATI STEZICI

zabavni večer
KO PRAVLJICA OŽIVI

39
HELIKOPTER

LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM

Ian Vale

Karla Juno Kociolek

V petek zjutraj so prišli vojaki s

“Lov za skritim zakladom” war am Freitagnachmittag.

helikopterjem. Prenašali so tovor za

Zuerst hat man Kekse bekommen gleich danach

bivak. Ko so končali z delom, so

gingst zum Jäger, den Tomaž gespielt hat. Er hat uns

parkirali na našem travniku. Dovolili so,
da ga gremo pogledati od znotraj.

gesagt, dass wir am Fluss lang bis zum Ritter gehen

Helikopter 1 (Ian Vale)

sollen. Am Fluss stand Aljaž als mädchenhafter Ritter,
wir mussten den 7-köpfigen Drachen der aus Steinen

Propeler in motor sta se približno tri

bestand abwerfen. Gleich danach gingst zu Sandi, der

minute ogrevala. Bilo je zelo lepo.

essen wollte. Meistens bekam er Kekse. Hinter einem
Haus fanden wir Polona als Elfe, ihr musste man
etwas vorsingen. Man ging zu Uroš, wo man sollte einen sehr sehr hohen Berg aus Steine
bauen. Ein paar Meter weiter war Sara, wo man hat ein Spiel mit Steinen gespeilt. Sie hat uns
gesagt dass der Schatz beim Jäger ist. Beim Jäger angekommen fand man goldene Steine

Helikopter 3 (Anže Kern)
Helikopter 2 (Lan Brozovič)

unter Moos. Ich fand es cool aber sehr zu kurz.
Lov za skritim zakladom je bil v petek popoldan. Najprej smo dobili piškote in potem smo šli
do lovca, ki ga je igral Tomaž. Rekel nam je, da gremo do Kamniške Bistrice k vitezu. Pri Bistrici
je stal Aljaž kot punčkasti vitez. Tam smo morali 7-glavega zmaja obmetavati s kamni. Čez čas
smo šli do Sandija, on je hotel vedno nekaj jesti. Ponavadi je dobil piškote. Za eno hišo je bila
Polona kot vila, mogel si ji nekaj zapeti. Šel si do Uroša in si mogel zgraditi zelo veliko goro iz
kamnov. Nekaj metrov naprej je bila Sara, z njo si se igral igro s kamni. Rekla nam je, da ima
zaklad lovec. Ko smo prišli znova k lovcu, smo našli zlate kamne pod mahom. Meni je bilo kul,

Helikopter 4 (Tomaž Kelnerič)

ampak prekratko.

KO PRAVLJICA OŽIVI
IGRE BREZ MEJA

Polona Podbevšek

Svit Žižek
Predstavljajte si mrak, taborni ogenj in celotno

V petek smo imeli igre brez meja. Prva igra je bila gosenica, v drugi smo morali s

»taborno družino« zbrano na enem mestu. K temu

palico pokazati proti Grintovcu. Pri tretji igri smo ciljali steklenico, v četrti smo se

dodajte Ireno Cerar, pravljičarko, ki nas je z

obmetavali z gobicami. Ena od nalog je bila tudi vlečenje vrvi in podajanje jajca.

zgodbami popeljala od divjih mož na Veliki planini

Zvečer so razdelili nagrade, zmagala je skupina, v kateri sem bil jaz. Nagrada so bili

smo se smejali, včasih zadrževali dih, vsakič pa

bomboni in značka.

konec zgodbe pospremili z »Še eno, še eno!«.

do vil na Menini planini, vmes pa še kam. Včasih

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

SOBOTA, 25. julij 2015

DEŽURNI:
ALJAŽ in STAŠA

male noge

DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

KAJETAN
ŠKRAT
VILA

MAJA
TIM

ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
6:00

VSTAJANJE

6:15

ZAJTRK

7:00

ODHOD MALIH NOG PO ZATREPU KAMNIŠKE BISTRICE
ODHOD VELIKIH NOG NA KAMNIŠKEGA DEDCA

15.30

KOSILO

16:30

ANALIZA TURE

17:00

BUNKERJI SE POSTAVIJO NA OGLED

19:00

VEČERJA

20:00

PALICA PLEŠE 

Zajtrk:
Kosilo:
Večerja:

OD BALVANA DO BALVANA

velike noge
KAMNIŠKI DEDEC

celotedenski projekt
BUNKERJI SE POSTAVIJO NA OGLED

krst
PALICA PLEŠE 

FILANE PAPRIKE / ČUFTI
ČEVABDŽINICA, SEVEDA 

52
LEPI KAMEN

BUNKERJI

Katarina Kern

Sebastijan Kelnerič

V taboru smo štartali. Hodili smo po

Sebastijan, Filip, Jan in Nejc smo

gozdni cesti. Prišli smo do balvana.

zmagali v tekmovanju za bunkerje.

Splezali smo nanj. Tam smo imeli

Gradili smo ga pet dni in osvojili deset

malico. Na balvanu je bila tudi klopca,

točk za bunker. Bilo je fino, razen tega,

lovska opazovalnica in lovska koča. Pri

da ti dajo za nagrade stopljenje

klopci smo jedli. Ko smo pomalicali,

bombone.

smo se odpravili nazaj. Vmes smo se
ustavili pri drugem balvanu, kjer smo
pili in opazovali plezalce. Kasneje smo
se še ustavili pri rokovnjaških luknjah,

KRST
Gašper Anžin

kjer smo tudi pili. Odpravili smo se

Krst se je začel ob osmih zvečer. Imeli smo obrambo, ki je bil vitez in tožilca, ki je bil

nazaj v tabor, kjer nas je že čakalo

ukletnik. Tožilec je našteval vse »slabe stvari«, vitez pa vse dobre. Odločila pa sta

kosilo.

sodnik in sodnica.
Sedem otrok je bilo novih na taboru in so bili krščeni. Vsi so morali povedati prisego.
Nato so določili, koliko udarcev bo kdo dobil. Potem, ko so nas »pretepli«, smo

KAMNIŠKI DEDEC

dobili bombon in planinsko ime. In potem je bilo krsta konec.

Tim Jovan
Predzadnji dan tabora se je starejša
skupina odpravila na zadnjo turo. Odšli
smo na Kamniškega Dedca. Vstali smo
približno ob šestih in na turo odšli ob
sedmih. Hodili smo po isti poti kot na
prvi turi, razen, da smo prej zavili. Pot je bila strma in drseča. Vodji ture Urošu so se
strgale hlače. Do vrha smo hodili dve uri in pol. Na vrhu je bil lep razgled in videli
smo vse vrhove, ki smo jih osvojili na tem taboru. Na vrhu smo jedli tuno, pašteto in
topljen sir. Za dol je bila pot bolj strma in našli smo tolmun. V njem smo se kopali in
namakali noge. Skupaj s postanki smo hodili sedem ur.

Všeč mi je bil krst
(Lan Brozovič).

MLADINSKI PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA

DNEVNI (NE)RED

NEDELJA, 26. julij 2015

DEŽURNI:

podiranje tabora

VSI
DIVJI MOŽ in BELA DEKLICA

VSI
ŠKRAT
VILA
ROKOVNJAČ

DNEVNI RED:
7:00

VSTAJANJE

7:15

ZAJTRK

8:00

SPAKIRAJ SVOJO SPALKO

9:00

POČISTI SVOJ ŠOTOR

10:00

KWA JE BLO KUL in KWA NI BLO KUL

12:00

KOSILO

12:30

A TI SI BIL MOJ S.P.? 

13:15

ODHOD DOMOV

Zajtrk:

ŠE ZADNJIČ 

Kosilo:

ENOLONČNICA

Večerja:

ODHOD PROTI DOMU

VSI
VSI

skriti prijatelj in ilegalci
A TI SI BIL?

60
ILEGALCI
Tim Krašovec
Ilegalci so igra, ki smo se jo začeli igrati
na začetku tabora in končali na koncu.
Igra se igra tako, da so vodniki ilegalci
(slabi možje) in po taboru puščajo
kamne različnih barv (rdeče, roza,
zelene, črne, rumene, modre, vijolične
in oranžne). Igra se konča tako, da
ilegalci zgubijo oz. ko razkrijemo vse
ilegalce oz. vodnike. Kamenčke smo
našli v gojzarjih, na ruzakih in mizah oz.
vsepovsod, kjer so jih pustili ilegalci.

VODJA IMA VEDNO ZADNJO BESEDO ...
Prav neverjetno se zdi, kako je tabora hitro konec, ko se enkrat začne. Po tednih oziroma kar mesecih priprav, imam potem občutek,
da se devet tabornih dni odvije kot blisk. Ni čudno, da je še Tomaž letos dodal, da nam ne preostane drugega kot da tabor
podaljšamo.
Seveda vse teče kot Kamniška Bistrica (da smo aktualni in lokalni) zaradi zagnanih in nasmejanih članov tabornega vodstva, ki so ga
letos sestavljali Tomaž Kocman, ki je ustvaril vse čudovite materiale od tabornega logota, knjižice, priponk do
wc-cajtnga, Uroš Marolt in Sandi Kelnerič, ki sta starejšo skupino popeljala na nepozabne ture, Špela Kralj, Jaka Peternel in Aljaž
Pavšek, ki so poskrbeli za poučne delavnice in zabavne večere, Karin Nikolovski in Sara Krašovec, ki sta pripravili ustvarjalne delavnice
ter naša »vikend pomagačica« Staša Matjaž. Kot vedno gre največja zahvala naši kuharici Rezki Zemljak, ki poskrbi, da imamo tako
otroci kot taborno vodstvo dovolj energije, da izvedemo vse, kar si zadamo na dnevnem redu.
Poleg tega pa bi se vsi skupaj radi zahvalili tudi:
- Marjanu Jeraju za čudovit taborni prostor,
- Civilni zaščiti Trzin,
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin,
- Osnovni šoli Trzin,
- Občini Trzin,
- Mladinski komisiji Planinske zveze Slovenije za denarno donacijo,
- Mercatorju za donacijo hrane,
- družini Žižek za velikoooo frutabel,
- kamniški enoti GRZS za predstavitev njihovega dela,
- enoti Slovenske vojske za ogled helikopterja,
- Mojci Perbil iz Kocbekovega doma na Korošici za čaj in napolitanke,
- neznani gospe za prevoz srednje skupine iz Jermance do tabornega prostora v toči,
- Emilu Pevcu, predsedniku PD Onger Trzin, ter
- vsem ostalim, ki so nam kakorkoli pomagati pri izvedbi MPT Kamniška Bistrica 2015.
Posebna zahvala gre Mihu Pavšku, Robiju Brozoviču, Viki Kreča, Boštjanu Jerasu ter Urši Šimenc, ki so nam priskočili na pomoč, ko so
se naši načrti nekoliko zapletli. Še enkrat iskrena hvala – lepo je videti, da imamo v domačem kraju takšno podporo.
Čisto na koncu pa kot je že v naši navadi – še hvala vsem vam, »našim otrokom«, ki tako radi obiskujete naše tabore. Z veseljem vas
je opazovati, kako iz leta v leto odraščate, se osamosvajate in dodajate vedno več k skupnemu cilju, da se imamo na taboru vsi fino.
Lepo poletje vam želim in se vidimo septembra na planinskih krožkih in izletih.
Polona Podbevšek, vodja mladinskega planinskega tabora

