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Týmy

Jméno týmu: Šéf týmu: Členové týmu:
Krhfathers Ryba Opice, Ferda, Bohouš
Ronyho andílci Rony Vlašťovka, Papoušek, Červík
Salieriho kumpáni Veverka Bruno, Hafan
Tři kamarádi Křeček King-kong, Mabe

Služby
Veverka, Opice, Mabe, Ferda
Křeček, Papoušek, Červík, Bejk
Rony, Vlašťovka, Bruno, Hafan
Ryba, Bohouš, King-kong, Hroch

Rozvědka
Jakmile jsme přijeli, okamžitě jsme začali pracovat. Začali jsme vozit postele a týpiovky a 
jiné potřebné vybavení pro stavbu tábora. Když se složila poslední postel, začali jsme stavět 
týpka. Všichni to stihli postavit před deštěm. A zhruba v 17:30 začalo pršet. To je pravidelný 
denní pořádek celé rozvědky. Do pěti práce pak odpočinek. Dalšího dne přijeli menší a taky 
hned začali pomáhat. Větší, mezi kterými jsem byl i já, začali stavět jejich týpka. Zase jsme se 
to snažili stihnout do pěti, ale moc dobře to nešlo. Poslední týpko jsme vztyčili už za deště. 
Pak jsme dělali menší prácičky a šlo se spát…

zapsal Veverka



5. táborový den
já vstával už v 4:30, protože jsem měl poslední hlídku a dělal jsem snídani (JP). Jako obvykle 
budíček a koupání, čištění zubů, snídaně, bubnování, dřevo. Pak se pískal nástup v jídelně 
(bodování) a následovaly šípy, ovšem já byl ve službě. Nastal čas svačiny a zase šípy. Pak 
oběd a poledňák. Následovaly dvě etapy. První etapa se jmenovala Vila v ohrožení. Museli 
jsme rozluštit šifru a pak jít k panelům. Tam byla sklenička a ta představovala muniční sklad. 
Skončili  jsme  poslední.  Druhá  etapa  se  jmenovala  Zatykač  na  mafiána.  To  už  bylo  na 
jednotlivce. Vzali jsme si uzlovačku a šátek. Šátek jsme si připevnili uzlovačkou na zadek a 
dostali jsme čelenky s čísly a Petr ukazoval čísla. Vlastní čísla jsme nevěděli. To číslo co bylo 
vyvolané jsme museli chytit. V této etapě jsme skončili třetí. Večer byla véča a bubnování. A 
pak hurá do spacáku a spát.

zapsal Křeček

6. táborový den aneb den bez starších
Ráno, když jsem vstal, šel jsem do kuchyně. V kuchyni nikdo nebyl, to bylo zvláštní, protože 
bylo půl osmé a v kuchyni tou dobou bývá služba. Když byl budíček, přišla nás polovina. 
Milan nám řekl, že starší členové odešli na tak zvanou Sirkárnu. Dopoledne jsme se koupali a 
hráli hry. Já jsem zastoupil šéfa služby. Odpoledne po poledním klidu jsme se zase koupali. 
Pak jsme hráli pár her a hezky nám to uteklo. Večer bylo bubnování. Na bubnování jsme hráli 
městečko Palermo zpívali písně. Po bubnování jsme zalehli do spacáků a záhy všichni spali.

zapsal Bruno



6. táborový den – Sirkárna (Ajaxárna – 
Petrárna)

V noci nás drze vzbudil Ajax a řekl, že se máme přesunout do jídelny. V jídelně nám suše 
sdělil, že nás vítá na letošní Sirkárně. Já a Křeček jsme se mohli rozhodnout jestli se nám chce 
jít. Stejnak bysme šli. Sbalili jsme si nejnutnější věci a dostali jídlo – 2 cibule, 1 papriku a 1/3 
chleba,  rybičky,  paštiku  a  pomazánkový  máslo.  Šli  jsme  přes  Radobytce,  Mirotice, 
Smetanovu Lhotu a tam to přišlo v 6 hodin ráno ňáká ženská začala sekat trávu na návsi. Asi 
ji tam měli rádi. Pak jsme šli přes Vrábsko, Královu Lhotu na Orlík. Tam byla naplánovaná 
prohlídka,  ale  každý byla  aspoň 2x na Orlíku,  tak jsme tam nešli.  Z Orlíku jsme šli  přes 
hospody z kterých voněla čerstvá česnečka. Po cestě do neznáma bylo strašlivé vedro a asi po 
5 hodinách jsme došli na Zvíkov. Lachtan tam chytil Vlka a posledních 22 km šel v kongu a 
v trenkách a s vlčím krokem. Ze Zvíkova to bylo do tábora 22 – 25 km a na poslední úsek, 
Cerhonice – tábor pršelo. Během Sirkárny se na každé zastávce četla Černá sanitka a stříhalo 
se o česnek. Já, Hroch, Rony a ještě někdo neměl česnek vůbec. Celá trasa měla 54 km a ještě 
3 dny potom mě bolely nohy. Večeře byla dobrá pěkně jsem se naspal šátečkama.

zapsal Rybka

Skleničkárna
Dnes jsme vstávali v 8. vzali jsme si ručník, boty a šli jsme se umýt do rybníka. Voda byla 
jako led, tak že jsme museli do vody skočit, jinak bysme tam nevlezli, pak jsme si vyčistili 
zuby a šli se nasnídat. Potom jsme šli jako vždycky na bubnování, kde nám řekli program. 
Pak  jsme  šli  na  dřevo  jenom  služba  pracovala.  Když  jsme  přišli  ze  dřeva,  dostali  jsme 
svačinu, pak nám řekli, že si s sebou máme vzít pití, pláštěnku a pevný boty. Když jsem přišel 
do týpí a kleknul si, tak jsem rozříz kůži na noze, musel jsem jít za Nánou, ať mi to ošetří. Pak 
jsme šli skleničkárnu, začínali jsme u latríny (první okruh) a šli přes Strážovice na zastávku 
mezi Dolem a Lomem do tábora. Druhý okruh: Mužetický vrch, Kožlí a do tábora, pak jsme 
se umyli, vyčistili si zuby, šli na bubnování a šli spát.

zapsal Opice



8. táborový den
Budíček  byl  docela  brzy  ráno,  následovalo  koupání,  zuby,  snídaně,  bubnování,  pískání  a 
dřevo. Po dřevu se plnila nováčkovská a šípy. Pak byla etapa skleničkárna. Byly dva okruhy, 
vyhrál Rony. Ta etapa se jmenovala Pátračka. Konec etapy skončil unaveně. K obědu byly 
zeleninové bramboráky.  K večeři byla gulášová polévka. Večerní koupání bylo ledové. Na 
večerním bubnování bylo dobře, čteme knihu Al Capone, která se mi moc líbí.

Zapsal Červ

9. táborový den
Asi v 9:00 byl budíček a šlo se na koupání, voda byla studená, jeden stupeň dolů a vyplavou 
ledový kostky. Po koupání snídaně, bubnování, pískání, dřevo, nováčkovská a šípy, svačina, 
oběd,  poledňák:  povídal  jsem si  s Brunem a  pak  jsem šel  na  dřevo.  Po  poledňáku  etapa 
Potyčka. Byli tři druhy lidí: týpek s bejsbolkou 3 životy 3 ubírá z blízka, rambo s pajzákem 2 
životy 1 ubírá z blízka i z dálky, drsňák s kolťákama 2 životy 1 ubírá z dálky. Dvakrát po sobě 
jsme vyhráli, pak večeře. Po večeři bubnování a pak laser game.

zapsal Vlaštovka



10. táborový den

Vstávali jsme v 8.30, poté následovalo koupání. Já se nekoupal, ale voda prý byla ledová. Pak 
byla snídaně, byl chleba s marmeládou. Dál bylo bubnování a pískání. Pak jsme plnili šípy a 
nováčkovskou, já splnil dva šípy. Šíp znalce prahy a Šíp postřehu. Pak byla svačina a oběd. 
Po obědě byl poledňák. Já se pokoušel dělat šípy, ale žádnej jsem neudělal. Pak byla etapa, 
jmenovala se Večeře mafiánského šéfa. Bylo tak, že jsme museli najít skleničky na určených 
místech.  Ve skleničkách  byly  papírky  se  surovinami.  Skleniček  bylo  sedm.  Pak  jsme  ze 
surovin museli uvařit jídlo. Večer byla laser game, líbila se mi.
zapsal King-kong

12. táborový den
Budíček  byl  o  něco  pozdějc  než  normálně.  Když  jsem  se  probudil  lilo  jako  z konve. 
V kuchyni  se  udělal  menší  bazének.  V tom  dešti  jsme  museli  přeběhnout  do  kuchyně. 
Nakonec jsme se najedli a po snídani bylo bubnování. Bubnování bylo jiné v tom, že hořel 
oheň  (byla  zima).  Jako  vždy  dřevo  a  pískání.  Pak  jsme  se  slezli  v jídelně,  kde  jsme  se 
dozvěděli úklid a pak jsme dělali šíp spojení. Následoval oběd a poledňák. Po poledňáku jsme 
hráli etapu Transport bankovního zlata. Museli jsme rozluštit šifru a pak jít na určité místo 
(Bořický křížek) a tam bylo zlato. Po etapovce se hrála přehazka, ale já ji nehrál, byl jsem ve 
službě.  Večer bylo bubnování a druhá etapa.  Kradli  jsme z vajlingů žetony a dávali  je do 
ešusů (každý tým měl svůj ešus). Po etapovce se šlo spát.
zapsal Křeček



13. táborový den – výlet do Písku

Ráno jsem nešel na dřevo a ještě nebylo pískání, protože se jelo do Písku. V 9 hodin se jelo. 
Dojelo se do Písku a šli  jsme do Aquaparku.  Po koupání jsme jako diví  šli  do pizzerky. 
Všichni kromě Hafana si koupili Margaretu, Hafan tuňákovou pizzu. Ferda byl hustej, říkal, 
že má na tábor jen 50 Kč, otevřel peněženku, a hele 200 Kč. Pak jsme šli na zmrzku. Dál se 
nedělo nic zvláštního. Kluci si pak šli zavolat. Já a opice jsme si koupili ABC Harryho Pottera 
6. pak jsem šel k muzeu, kde jsem si koupil kapslíkovku. Pak si ji koupil i King-kong a Opice. 
Za hodinu jsme odjížděli.
zapsal Papoušek

15. táborový den
Ráno nás vzbudila písnička a hned koupání. Potom snídaně a bubnování, na bubnování nám 
Milan řekl pravidla etapy Atentát na kmotra. Pak pískání, kdy už na nás útočili. Na dřevu to 
bylo také tak a když jsme se vraceli, tak na nás naběhl třeba Lachtan, Hroch a Bejk. Bylo 
zbytečný se převlíkat, protože by nás zas namočili. Ale také svítilo slunko, tak nám oblečení 
schlo. Pak byla Muh – Mohwa…
zapsal Veverka



19. táborový den
Ráno to začalo všechno úplně normálně. Koupání, snídaně, pískání, bubnování a dřevo. Pak 
se dělaly šípy. Třeba se dělal Elstnerův šíp. Ten se pokoušeli splnit King-kong, Papoušek a 
Mabe. King-kong a Papoušek se na tenhle šíp vykašlali.  Pak se dělal  šíp přesné mušky a 
Kimův šíp. Po těchto aktivitách nastal čas oběda a etapa. Tahle etapa se jmenovala Výslech, 
v týmu jsme se měli domluvit a pak nám dali test, museli jsme se shodnout na tom, na co se 
nás ptali. Pak jsme měli do večeře volno a po večeři do koupání. Ovšem na koupání jsme 
nešli, ale odešli jsme do jídelny, kde na nás čekal Don Lachtan. A další věci jako reflexní 
vrstva, lékárnička, klobouk a zahájení závěrečné etapy.
zapsal Veverka 

Závěrečka
Jméno týmu: Zisk: Pořadí:
Ronyho andílci 85 dolarů 1. místo
Salieriho kumpáni 74 dolarů 2. místo
Tři kamarádi 72 dolarů 3. místo
Krhfathers 71 dolarů 4. místo



A co zbývalo:
výlet do Příbrami s tradičním bazénem a tobogánem, bourání a vožení na Avii, závěrečný 
sněm a odjezd.

Vlčata
Opět s námi byla týden na táboře vlčata. Jejich letošní etapovka se jmenovala Dick na pirátské 
lodi.
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