
Tábor v Dýšině- spousta zábavy a poznání 
 
Na jednom břehu Berounky je jedna Lesní mateřská škola, ve které to v létě hodně žije, bádá se tu, 
radostní, vyrábí a jásá spíše ve skupině dětí menších, předškolních. Na druhém břehu je jedna fara ve 
vsi Dýšina.  Důstojná budova plná zajímavého „učebního“materiálu pro starší děti. Plná knih po 
bazaru. Zajímavých odložených věcí (po bazaru), které by mohly sloužit jako komponenty budoucích 
pokusů, vynálezů, nástrojů, atd. pro zvídavé a kreativní hlavy dětí starších. Dětí, které potřebují už 
větší rádius pro svůj rozvoj, ale zároveň milé a vřelé prostředí. Cílem bylo propojit dva břehy, posbírat 
z nich děti starší a vytvořit na týden z fary nenápadně školu (trošku poléčit nedostatek sociálních 
kontaktů a nedostatek poznávání v souvislostech v důsledku dlouhé distanční výuky). Zkrátka darovat 
si čas a vytvořit prostor, kam budou děti chtít každý den přijít, znovu a znovu. Formou hry a pomocí 
poznávacích výletů do okolí kypřit v dětských duších a srdcích touhu po vědění, přátelství, odvaze, 
pokoře, trpělivosti a přesahu,... 
  
  
  

 Minireportáž Františky Peroutkové z místa 

 

V pondělí 9.8.jsme byli s táborem  v Atom muzeu v Brdech. Byla tam zima jako v mrazáku, proto jsme 
tomu říkali mrazák.  Průvodce Milan Skočovský nás provedl a ukázal nám obrázky atomových bomb– 
„Litlle Boy a Fat man“, které byli shozené na Nagasaki a Hirošimu v Japonsku. Dozvěděli jsme se, jak 
funguje atomová elektrárna a že v Brdech je pod zemí ukryto hodně zlata.  V úterý 10. 8. jsme 
pracovali na projektu o předchozím dnu a jeli jsme do Máří Magdalény, kde jsme hledali na podlaze 
zkamenělé ústřice z druhohorního moře. Po té jsme jeli do Chrástu na polévku k rodině Šimrů a 
sjížděli jsme rozvodněnou řeku Berounku. V kempu na Závrtku jsme si dali nanuk a ke svačině byli 
koblihy s marmeládou. Libor s Evou odpálili raketu vyrobenou z plastové lahve. Ve středu 11. 8. přijel 
na návštěvu geolog Petr Rajlich. Jeli jsme do Břas zkoumat prvohorní buližník a karbonský prales, kde 
jsme našli zkamenělé přesličky. Ve čtvrtek 12. 8. jsme zase pracovali na projektu, kde jsme spojili 
informace, které jsme se dozvěděli v předchozích dne. Po té jsme jeli na borůvky. Když jsme dosbírali 
borůvky, šli jsme na rozhlednu Radost a foukali jsme bubliny. Následovalo koupání v brouzdališti, kde 
jsme si pomocí lana posílali vzkazy. Poslední den v pátek 13. 8. k nám přijela na návštěvu Máří, 
Emilka a Filip a téma bylo Klíče a kliky. Některé děti vyráběly a některé děti pekly dort z borůvek a 
„maršmelounů“. Večer jsme udělali přednášku pro rodiče a po tom jsme uspořádali táborák asi tak do 
deseti hodin. Já jsem většinu tábora fotila. 
  

Františka Peroutková (9 let) 
  
  

 Pár vět od Libora (vedoucí): „Pro mě to byl krásný, vzácný čas, a důkaz, že nápadné (nápaditě, 
obyčejně neobyčejné) věci mohou vznikat nenápadně. Seděli jsme o pouti pod pergolou u kafe a 
nápad zazněl a zazněl souhlas a pak už vše navazovalo. VÝLETNĚVOLNOČASOVĚEDUKAČNÍ čas 
pro nás, Děkujeme.“ 

  
 
Marie Peroutková, Františka Peroutková, Libor Buček 


