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Jsou Bradavice bezbariérové?
Mudlové, kteří nově provozují RS Hrachov 167,
tedy firma Starline, rozhodně netvrdí, že by
objekt byl bezbariérový a mají pravdu. Komplex
sestává z několika částí propojených chodbou a z
velké jídelny, kam s kárkou nutno vjíždět po malé
rampě zadním vchodem nebo po osmi schodech
vepředu. Na chodbě je asi pět schodů, takže se do
spací dvoupatrové budovy jezdilo venkem, přes pět
schodů, kde jsme vykouzlili druhou rampu.
Přívětivý personál dodal materiál.
Asi deset pokojů je v přízemí, a když jsme vyndali
všechny čtvrté postele, tak se tam vešlo 18
kárkařů plus spousta dalších. Ostatní pokoje jsou
již v mezipatrech a prvních patrech. Přízemní
koupelna je po rekonstrukci, s otevřenými čtyřmi
sprchami oddělenými nízkým stupínkem. Toalety
úzké kabinkové, kde bylo nutno přitvořit si
podpěry na držení pro některé kouzelníky.
Objekt je přirozeně uzavřen v údolí, v areálu je i
dost chatiček a baráček se sprchami a WC.
Povrch v Bradavicích je travnatý, místy a občas
bahnitý. Na vycházky lze se vypravit k
nedalekému táboru, do chatové osady, která je na
druhé straně potoka, na místní kopec Močítko a
hlavně k blízkému koupališti v lesíku mezi oběma
tábory. Koupaliště (10x20m) je napájeno z
přírodního zdroje a je cenným doplňkem.
Personál je příjemný a vstřícný, ceny za den a
osobu mírně přes tři sta.
Do budov se vejde asi stovka kouzelníků a do
chatiček podobně.

Jsou kouzelníci kouzelní nebo jen
okouzlující?
Kouzelníků do Bradavic nastoupilo 44. Většinou s
kombinovanými kouzelnými předpoklady od DMO
(Dramaticky Mozkomorové Odříkání) přes
smyslové vady (schopnost nevidět ani přes Oculus
Reparo) až po obranná kouzla Autistik Spektrus
Hustus. Věk studentů pohybuje se od 14 do 30 let
s malými výjimkami.
Bradavických učitelů bylo průměrně 25 a asi
deset se jich střídalo v půlce pobytu. Protože
mnozí z nich přijeli i s vlastními dětmi (do 10 let)
a protože přijeli i Curlies na živý koncert, celkem
se na táboře vystřídalo asi sto lidí.
Jedním z cílů sesterských táborů je naučit
všechny asistenty všechno, a od toho se odvíjí
pracovní náplň všech bradavických učitelů - je
pestrá. Počínaje čištěním zubů a výměnou plen a
konče několikahodinovými hlídacími kouzly
Autistik Spektrus.
Na celou školu kouzel a čar bylo uvaleno kouzlo
Anticovidus Protectus, takže veškerá hygienická
pravidla se neminula účinkem.
Dlužno podotknout, že kromě přidání antivirové
dezinfekce na důležitá místa, nemusely Sestry
nijak zvlášť měnit svá již zaběhnutá hygienická
pravidla přímé péče.
Proti minulým táborům jsme se, možná i kvůli
příznivému počasí či předcházející izolaci všech
kouzelníků, dokázali vyhnout i klasickým
rýmičkám.
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Byl program dobře
naprogramován?
Pondělí 13. Začátek byl nezvykle v pondělí a ještě
nezvykleji jsme odjížděli z Nákladového nádraží
Žižkov. Po příjezdu do areálu jsme si udělali jídlo
a čekali do pěti, než vydezinfikovali objekt po
předchozím táboře. Během večera jsme pak všem
kouzelníkům na hlavu nasadili Moudrý Klobouk,
který každému určil, do jaké koleje bude přiřazen.
Vznikly tak 4 koleje:
Žlutá kolej: KOŠŤATA
Červená kolej: VANEJ TEPL, HÁ LIDI LOUSA,
PATANU, PATANU
Modrá kolej: NEBESKÝ FÉNIX
A konečně dětská kolej: LILIPUDI, která sice byla
bodována podle jiných měřítek, ale jejím hlavním
přínosem byla pomoc ostatním kolejím.
Uterý 14. Dodělaly se erby a pokřiky a zkoušela
se první kouzla: Cestování pomocí Letaxu a
Vingádium Leviósa při hodu vlaštovkou. Lovil se
kámen mudrců, ničil se kámen mudrců, vytvářely
se oživlé sochy, procházelo se kolem Chloupka a
poznávalo se okolí Bradavic na vycházce.

Nacpat některé kouzelníky do důlního vozíku se mohlo
jevit jako mírně nemožné. Ale nakonec tam seděli všichni.

Čtvrtek 16. Na žádném táboře nemůže chybět
výlet. Sesterský byl do Gringotovy banky
(Příbramských dolů). Hlavní atrakcí bylo
naskládání se do dvou typů důlních vozíků a
projíždky do nitra hor. Velkou atrakcí byl i
výstup na Svatou Horu, kam lze vystoupit třemi
cestami, ale jen jedna je jednoduchá. Věřte těm, co
netrefili alej a šli ten prudší kopec. O hodně
prudší! Tak prudký, že i okolo jdoucí turisté nám
nabízeli pomocné ruce, dokonce tak prudký, že
jsme jejich pomoc s díky přivítali.

Bradavické osazenstvo na Svaté Hoře u Příbrami.
Ufňukaná Ursula a Bazilišek v "koupelně". Vzadu možno
vidět jeho pohledem "zmražené" oběti.

Středa 15. Tento den byl hodně věnován nácviku
famrpálu. Na řadu přišel hod Camrálem, odpal
Potlouku, chytání Zlatonky a pak i nácvik syčení.
V Bazénu proběhla další scénka a zkoušel se i
Uršulin pláč.

Pátek 17. V pátek se výuka v Bradavicích
věnovala Věštění čísel, Věšteckému souboji se
Sybilou, Levitaci a Přesazování Mandragory.
Během dne se začal trénovat MindBall na
nadcházející turnaj. Večer se pak uskutečnila
jedna z nejnadšeněji přijímaných aktivit - a to
večerní diskotéka.
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Sobota 18. Dopoledne proběhl turnaj v MindBallu.
Co to vlastně je? Na hlavy dvou kouzelníků
připevníte snímače elektrické aktivity, posadíte je
proti sobě a dáte mezi ně speciální míček, který se
hýbe do jedné z branek podle toho, jak jsou
kouzelníci schopni uklidnit svou mysl. Vyhrává
ten vyklidněnější a je to velmi zábavné mentální
cvičení, které ukazuje, že existuje komunikační
rozhraní i pro nemluvící kouzelníky.
Kouzelníci také zkoušeli kouzlo Alohomora se
speciálním klíčem. Mírně nebezpečné pak bylo
zahánění draka.

Profesorka létání na koštětovém simulátoru přizpůsobeném
pro kouzelníky s hendikepem.

Porota i moderátoři Čárdance.

Středa 22. V půlce týdne během dne stihli naši
mladí kouzelníci spoustu zajímavých vyučovacích
hodin. Poznávali a dávali dohromady rozstřihané
fotky obličejů, trénovali paměť v Kimovce,
poznávali mozkomory podle hlasu, trefovali se do
mozkomora vodním kouzlem, zkoušeli funkčnost
svých chuťových pohárků a své mentální
dovednosti porovnali v dalším kvízu.
Večeři pak zpestřilo tradiční krmení vedoucích,
kdy se po nakrmení kouzelníků role obrátí a
mladí kouzelníci mohou na oplátku nakrmit celý
profesorský sbor.

Neděle 19. Dopoledne jsme trénovali let na
speicálním koštěti na bázi rodeového trenažéru
(Díky Pavle a Alenko z Proeventu!) a odpoledne
se všichni připravovali na ČÁRDANCE - večerní
taneční soutěž s porotou.
Pondělí 20. Protože si už neumíme představit
tábor bez návštěvy plovárny, vyrazili jsme do
Příbramského Aquacentra, kde jsme si užili
společné velké šatny, skoro prázdný bazén, vířivku
i tobogán. Odpoledne jsme pak v mírně klidovém
režimu vyplnili alespoň Kvíz slečny Norrisové o
Bradavickém
příběhu
Harryho
Pottera.
Zpestřením byl i závod kouzelných švábů, na
jejichž vítězství se dalo sázet a vyhrávat.
Úterý 21. Neboť také kultura je součástí
akademického života, věnovali jsme tento den
nácviku a předvedení divadelních představení
jednotlivých kolejí.

Ve vodě je všechno lehčí, těla a někdy i životy.

Čtvrtek 23. Trénovalo se na Famfrpálový turnaj,
procvičovalo se opět kouzlo Vingádium Leviósa, ale
hlavně jsme museli vyřešit jednu důležitou věc.
Během tábora nám totiž neustále škodil Ten, jehož
jméno neumíme vyslovit. Naštěstí jsme během
předchozí kouzelné výuky našli i některé z viteálů,
ve kterých se Pán zla pokusil schovat části své
duše.
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Poslední viteály jsme pak našli na kopci Močítko,
který se tyčí hned vedle Bradavic.

Část kouzelníků při sestupu z Močítka.

Pátek 24. Po likvidiaci Toho, jehož jméno
neumíme vyslovit, jsme mohli poslední den
věnovat famfrpálovému turnaji a také dokončit
kouzelnický školní rok. Proběhl Dračí duel,
zkoušela se Soví pošta, dostávalo se přes
začarovanou síť, hrál se i kouzelný petanque.
Na oslavu ukončení kouzelnického roku a hlavně
likvidace toho, jehož jméno neumíme vyslovit, jsme
si na večer pod Močítko pozvali naši oblíbenou
kapelu - CURLIES.

Rozhovor s imaginárním rodičem

Rita Holoubková: Oddechli jste si trošku?
Rodič: Po patnácti letech jsme měli poprvé v životě
dva týdny bez kouzelníka, ale neoddechli. Konečně
jsme stihli vymalovat a udělat kuchyň.
Rita Holoubková: Dokázali byste říct něco
pozitivního o našich táborech?
Rodič: Skvělé je, že nakonec dokážete dohledat i ty
nepodepsané drahé mikiny.
Rita Holoubková: Co povídá doma Váš kouzelník o
táboře?
Rodič: Díky fotkám na webu jsme schopni
rozklíčovat, že mluví o táboru. Asi do února. Pak
začne mluvit o strachu, že ho nevezmete na ten
nadcházející..
Rita Holoubková: Může tábor přinést Vašemu
kouzelníkovi něco podnětného?
Rodič: Je na vozíku! Já s ním famfrpál opravdu
hrát nezvládám, ale zážitky z tábora jsou to
nejcennější, co náš kouzelník dostává. A dost často
se stává, že se kouzelník naučí na táboře i něco
nového v rámci sebeobsluhy a integrace.

Poznámky na konec.

Sociálně a programově nejvydařenější tábor za
poslední asi dvě desetiletí. Během pobytu se
nestalo nic závažného ani nebezpečného, co by
stálo za zmínku.

Živý koncert Curlies pod Močítkem byl poslední akcí tohoto
tábora.

Sobota 25. Co napsat k poslednímu dni. Je potřeba
sbalit všechny věci, uklidit po sobě všechen
nepořádek, kouzelníky vrátit rodičům a na
Nákladovém nádraží Žižkov si vydechnout: "Uf!
Další tábor bez problémů, úrazů a nehod!"

Podpis hlavního vedoucího a předsedy klubu:
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