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TÝMY A JEJICH UMÍST ĚNÍ V ETAPOVCE : 
 
Poprvé od založení oddílu jsme letos zvolili systém proměnlivých 
týmů. Na každou etapu tedy týmy vypadaly jinak. A jak dopadla 
závěrečka? 
 

1. místo: BAMBUS, Rony, Rybka, Křeček, Mabe 
2. místo: ČERT, Hroch, Havran, Jogurt, Papoušek 
3. místo: BEJK, Jelen, Veverka, King-kong, Opice 

 

SLUŽBY : 
 
ČERT, Rony, Rybka, King-kong 
HROCH, Bambus, Jogurt, Opice 
ROVERSKÁ 
BEJK, Jelen, Křeček, Mabe 
LACHTAN, Havran, Veverka, Papoušek 
 

TÝPÍ:  
 

Radek, Kapslík 
Bambus, Jelen 
Rony, Havran, Max 
Papoušek, Opice + vlče Viking 
Lachtan, Bejk, Čert, Hroch 
Veverka, Rybka, Křeček 
King-kong, Mabe, Jogurt 
Medvěd, Jéža, Čonkin 
Honzina, Milan, Honza, Nána 
Petr, Katka 
 
Vlčata: 
Máťa, Bláža, Štít 
Mrkev, Spacák, Ondra, Liška, Petr 
 
 



ZÁPISY:  
 
1. táborový den 
Dopoledne se dělali práce - stoly. Na obědě se konečně povedlo 
Jelenovi a Havymu dodělat přenosnou lavičku. Bohužel se na ní 
nedalo sedět a tak oběd snědli vestoje. Do večeře se stavělo týpko pro 
vlčata a marodka a potom se hrál fotbal na louce, kde bylo tolik drnů, 
že to připomínalo skálu. Večer byl sněm, na něm bylo vyhodnocení 
všeho možnýho a já dostal čokoládu. Po večerce se šlo spát. 

Rybka 
 
2. táborový den 
Po svačině byla etapa, kterou měl na starost Jéža a Petr: Rozdělili 
jsme se na týmy a v nich byli dva lidi s funkcí běhače, zbytek byli 
nosiči. Nosiči nosili lístky s názvy rostlin a bytostí z tajného úložiště 
na lišku. Zde si je přebrali běhači a ti probíhali územím střeženým 
chytači (to byli tři nejbohatší). 
Po večeři a koupání jsme slavnostně zahájili tábor. 

Havran 
 
4. táborový den 
Dopoledne se dělali meče, ale my jsme byli ve službě.K obědu byli 
karbanátky s kaší. Po poledňáku byla 1. etapa- běhali jsme v týmech 
pro skleničky v remízku nad kuchyní, ve kterých bylo číslo a písmeno. 
V jídelně byl zapisovač, který psal na papír písmena k číslům. My 
jsme hledali skleničky se solí. Ostatní týmy  s cukrem a kyselinou 
citrónovou. Když jsme měli všech 27 písmen, začali jsme luštit. 
Věděli jsme jak na to, ale Opice špatně diktoval  písmena, takže jsme 
byli poslední. 

                                                                                                          
Jelen 

 
5. táborový den 
Rozdělili jsme se do 3 skupin- sedláci, otroci a králové. Hlavní cenou 
bylo bohatství. Po večeři jsme hráli fotbal. Po koupání byla noční 
etapa. Rozdělili jsme se do 2 družstev-1.družstvo Čert, Bejk, 
Hroch,Bambus a JELEN a 2. družstvo zbytek. 1. družstvo (my) mělo 



za úkol sbírat věci z ešusů a s Těma přespat mimo tábor. Ráno jsme s 
těmi věcmi měli běžet ke kůlu. Pořadí: Čert a Bejk, Bambus, Hroch a 
na 5.místě. 

Jelen 
 
6. táborový den 
Dneska ráno jsme se začali vařit, či spíš péct... Prostě bylo děsný 
vedro a tak nešlo vůbec nic dělat. Všichni jsme se málem modlili, aby 
se ochladilo... Dočkali jsme se: po obědě nás někdo otočil a podlil, ale 
malinko to přehnal a tak zbytek dne pršelo. Jako hru jsme tedy 
alespoň zahráli >>Riskuj<<. Vyhrál Veve, protože seděl v první 
lavici, ale jenom o pět set bodů - jako výhru tedy nemusel jeho tým 
klikovat na dešti. 

Havran 
 
8. táborový den 
Po obědě bylo zahájení etapy: Všichni jedli se zavázanou rukou, bylo 
to zábavné. Pak vypukla etapa na plný "koule". Museli jsme 
propíchnout balónek kolíkem, který jsme vyrobili. Prvnímu se to 
povedlo Křečkovi. Celým táborem se ozvala věta od padouška 
Papouška: "Jsi jedinečný Křečku!!" pak se dařilo bodovat, spíše 
probodávat jednu oběť za druhou. Pak byl program s Vraňáky 
(sportík), pak nastalo bubnování a spánek. Ochh jak byl sladký onen 
spánek... ... 

Veverka 
 
Písek 
Po snídani jsme vyrazili do Bořic na objednaný autobus, letos s námi 
netradičně jeli Vraňáci. Když jsme dorazili do Písku, tak jsme šli do 
bazénu, kde jsme se pouze umyli ve sprchách. Po hodinovém 
rozchodu jsme sešli na náměstí, kde jsme si dali oběd a to sekanou s 
rohlíkem a do trojice dvoulitrové pití. 

Bambus 
 
10. táborový den 
Dopoledne byl polední program(průchod džunglí v noci). Měli jsme 
zavázané oči a šli jsme v plavkách přes různé nástrahy. Byly tam třeba 



bažiny, vodopády a pod. Když jsme nástrahy prošli, čekal nás let 
letadlem: Při letu se ale porouchalo letadlo a museli jsme skočit 
padákem, po doskoku jsme dostali nějaký hnusný nápoj a gumové 
bonbóny. 

Křeček 
 
11. táborový den 
Dřevo bylo po dlouhý době suchý. Docela spíš bylo trochu mokrý. Po 
těchto aktivitách se šly dělat šípy např. hrací kostky, síly, 
medicinmanův a další.Spousta lidí udělala aspoň šíp, ale někdo jako 
Ryba neudělal žádnej. K obědu bylo rizoto, který se službě dost 
povedlo. Po dobrém obědě byl vydatný odpočinek. Do svačiny byla 
etapa s názvem Fenrirovi synové. Sbírali jsme šifru a běželi pro 
slunce, měsíc a hvězdu průchodu na bramboří louce.  

Veverka 
 
SKLENI ČKÁRNA 
My jsme šli nejprve na latrínu, pak na Kwaki a u cedule Mužetice 
směr Holušice sklenička nebyla. Po půl hodině jsme zavolali 
Lachtanovi a on nám řekl, že máme jít do Škvořetic ke kostelu. 
Natrefili jsme na špatnou cestu a místo do Lomu jsme šli do Buzic. 
Tam jsme se otočili a šli jsme do Lomu. Při cestě do Strážovic k 
vysílači nás zastihl déšť, který jsme přečkali v busové zastávce v 
Radobycích, kde byla další sklenička. Potom jsme šli na rozcestí na 
Kwaki, k Holušickému křížku a do tábora. Tam jsme měli 3/4 
hodinovou pauzu na oběd (v 6 večer) 2. okruh začínal hangárem. 

Jelen 
 
Další postup Strážovice-Lom-Škvořetice už se zdál smysluplnější a 
my jsme se vydali po Mirotické silnici dál. Cestou jsme potkali 
nejméně sedm mrtvých zvířat, které zajelo auto a jednoho krtka, který 
určitě zemřel stářím. Ve Škvořeticích jsme si vzali skleničku a vydali 
jsme se po zelené do Mužetic. Nejdřív jsme hledali u značky, jak stálo 
v min. skleničce, ale nakonec byla sklenka v kopřivách pod patníkem. 
Nakonec. Jsme šli ke Kwaki a pak do tábora.  
 

Havran                 



 
14. táborový den 
Byl jsem ve 2. skupině a skončil jsem 2. Bojovali jsme skoro celé 
odpoledne a pak se čekalo na tmu ve sněmáči. Pozdě večer se zahrála 
etapa. Šéfové týmů se rozmístili po táboře a vymysleli si disciplínu, ve 
které s nimi soupeřili členové z ostatních týmů. Já s Rybkou jsme 
chodili po ostatních šéfech a zkoušeli je porazit. 

Jelen 
Larp 
Celou akci zorganizovali Kapslík s Radkem. Ráno jsme si vybrali 
svou postavu a za tu jsme hráli do její smrti. Zezačátku byly role 
rozděleny téměř rovnoměrně, ale jak postavy umíraly, čím dál víc lidí 
si volilo zloděje. Hráli jsme v táboře, který znázorňoval středověké 
město a v jeho okolí. Ve městě platily přísné zákony, které nebylo 
radno porušovat. Ve městě se nacházeli také velmistři a Arcimág, kteří 
dávali práce svým poddaným. Úkoly jsme mohli plnit různě, podle 
stylu hry, který jsme si vybrali spolu s postavou. Zloděj mohl 
například zalhat a když měl štěstí, tak nebyl odhalen.   

Havran 
 
16. táborový den 
Budíček byl o něco později, ale ne pro mě já totiž měl službu. Po 
budíčku bylo bubnování a já začal plnit Mlčení. Po bubnování bylo 
dřevo a pak se pracovalo, já ve službě vysvětloval princip kraťas a 
promluvil jsem. Po obědě byl poledňák a pak etapa, nosili jsme člena 
týmy na posteli. Nosiči byli slepí a řidič němý. 

Rybka  
           

Příbram 
Potom jsme dostali svačinu a to termix s rohlíkem a jablko. Pak jsme 
šli do akuaparku asi na dvě hodiny. Poté následoval obvyklý oběd a to 
sekaná. Pak jsme měli rozchod asi dvě hodiny. Další členové si 
koupili pouta. Když jsme šli směrem na nádraží, tak jsme cestou 
krmili kapry a dívali se na kapří fighty. Milan zkoušel, aby nám 
rychlík zastavil v Ostrovci, ale cena byla 5000Kč. Tak jsme šli přes 
Čimelice, Mirotice a do tábora. 

Bambus 



 
19. táborový den 
Večer bylo ještě poslední klání válečníků, ve skupině králů jsem bez 
porážky vyhrál já, v druhé skupině přežil Jelena v třídě otroků Opice. 
Večer při bubnování námi ještě vysvětlili systém první části 
závěrečky- vlajkovka. 
 

Havran 
 
Závěrečka 
Tento den začínal jako každý jiný, ale už od včerejšího dne jsme 
věděli, že bude závěrečka. Týmy už byli určeny Čertův, Bejkův a 
Bambusův. 1. část závěrečky byla 12 hod vlajková s meči. Můj tým 
udělal koalici s Bejkem proti Čertovi a pak na poslední hodinu s 
Čertem na Bejka. Pořadí Já, Čert a Bejk.2. část byla hvězdicovka což 
znamená pro skleničku a do tábora. V každé skleničce byl kód , který 
jsme se měli pamatovat a pak ho říct Kapslíkovi, za správný kód bylo 
8 zlatých.  

Bambus 
 

 
Čonkin kope latrinu 
 



 
 
 

 
Zamyšlený Opice 
 

 
Vybarvi si Vikinga 
 
 



 
Souboj v řadách 
 
 

 
Skupinové foto 
 
 



 
Krásná Brunhilda   
 

 
Letos s námi byla poprvé naše vlčata 
 
 
 
 
 


