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Vítejte ve šmoulí vesnici
V roce 2011 proběhl tábor ve „šmoulí vesnici“. Všechno, pokud to bylo jen
trochu možné, bylo modré. Včetně nás – dětí i vedoucích. Oblékli jsme si
modrá trička a na hlavu posadili bílé kloboučky, hlavní slovo měl Taťka
Šmoula s červenou čepičkou. Pro následující týden jsme se rozdělili do 5
družstev: na Siláky, Koumáky, Kutily, Fešáky a Šmoulinky.
Každé družstvo mělo svou nástěnku, na kterou si lepilo,
při úspěšném zdolání nástrah, zkoušek a úkolů, patřičný
počet modrých šmoulích bodů.
V pondělí, jak už je našim zvykem, jsme si zdobili
trička, hráli seznamovací hry a vyráběli kulisy hradu pro
velkou šmoulí bitvu. Pokreslili jsme barvami stará
bavlněná prostěradla a velké kartony. Když jsme
odpoledne postavili proti sobě 2 hrady „znepřátelených“
šmoulíků a vyzbrojili se novinovými koulemi, nastal
pěkný šrumec. Hru jsme v různých obměnách hráli celý
tábor.
V úterý ráno jsme se vypravili vlakem do Kopřivnice ke zřícenině hradu
Šostýna (pro nás Šmoulína) ...Hrad Šostýn stával na nízkém kopci nad městem
Kopřivnice již od konce 13.století, kdy jej založil hrabě Jindřich z Hückeswagenu.
Původní název hradu byl Schornstein. Zatímco hrady Hukvaldy a Starý Jičín stojí na
osamělých kopcích, Šostýn vyrostl u Pískovny, v nevýhodné poloze. To mohlo být v
dobách vyspělejší dobývací techniky důvodem jeho ztečení a zboření. Strážní věž na
Šostýně plnila strážní funkci - obránci a strážci hradu hlídali cestu přes Moravskou
bránu. Cesta do věže vedla přes padací most a spolu s malým dvorkem a strážnicí pro
posádku byla vysloveně obrannou částí. Teprve za ní se vcházelo po druhém mostě nad
příkopem do věžovité brány s propadlištěm, zčásti vytesaným do skály. Hned za
branou bylo obytné stavení a nevelký dvůr. V jižní části nádvoří stál palác, jehož
suterén se zázračně zachoval a tvoří tak nejlépe zachovalou část hradu. Přesný rok
zániku Šostýna není známý.

O hrad probíhaly boje již roku 1422, kdy jej Mikuláš z Lamberka musel předat
olomouckým biskupům.
Hrad byl také asi dobyt husitským
vojskem Jana Tovačovského z
Cimburka v roce 1427. Jako
zřícenina se uvádí již roku 1437.
Hrad Šostýn se rozpadal a
pustnul. Jeho zkázu urychlily
požáry a také obyvatelé Kopřivnice
a okolních vsí, kteří pilně hrad
rozebírali. …...

Nemusím snad ani psát, jak se tam malým šmoulíkům líbilo ☺. Po výborném
obědě v místní restauraci jsme se osvěžili na kopřivnickém koupališti.
Ve středu jsme navštívili místní vodní mlýn, kterým nás provedl pan Vávra.
Všem se prohlídka i povídání velmi líbilo. Jakmile se setmělo, vydali jsme se za
Vlkoš na stezku odvahy. Cesta vedla polňačkou od Doubku až k rybníku, po
obou stranách ji strážila vzrostlá šustící kukuřice, ale naši stateční šmoulíci
ukázali, že mají pro strach uděláno a byli za svou odvahu odměněni. Ke spánku
jsme se uložili do stanů na farní zahradě.
Ve čtvrtek jsme si mimo jiné vyzkoušeli, jak se pečou placky z vody a mouky
na rozpálených kamnech a obdivovali umění leteckého modeláře. Do klubovny
nás zahnala pořádná letní bouřka.
Na pátek jsme pro šmoulíky připravili pořádnou šmoulí olympiádu. Každý
zúčastněný šmoulík byl večer u táboráku oceněn perníkovou medailí a spoustou
drobných dárků na památku.
Táboráku se zúčastnili
i rodiče, prarodiče
a sourozenci dětí.

Děkujeme rodičům,
že umožnili dětem
strávit hezký
prázdninový týden ve
šmoulí vesnici ☺

