
 



Letošní týmy a jejich celkové pořadí 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Kdo nám letos vařil a v noci hlídal? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. den - příjezd 
První den jsme se sešli v 7:30 před klubovnou. S rodičema jsme se 
rychle rozloučili a šli jsme vyndavat věci z klubovny. Mezi tím si Milan 
rozsekl čelo o zářivku, která spadla na něj a koukaly z ní hřebíky. Vozili 
jsme bedny, jídlo, nářadí a ostatní věci. Mezi tím přijela Scanie a začali 
jsme nakládat. Jeli jsme objednaným autobusem, jel s námi ten samej 
pan řidič jako na Traperku. Jeli jsme v této kombinaci: Malý jeli s 
Maxem a Kapslíkem, Lachtan, Bejk, Radek s Medvědem. Ajax jel ve 
Scanii. Jel s námi i Sklíčko a jel s ním i Milan. Přijeli jsme do Bořic a šli 
jsme na louku a tam jsme začali stavět stany. Pak přijel Milan a byl 
oběd – byl chleba. Stavěli jsme, pak jsme opékali buřty a šli spát. 
Elektronka 

 
2. den - stavba 
Dopoledne jsme stavěli tý-pý a dospělí nám pomáhali. Nosili jsme 
týpyjovky a stavěli jsme trojnožky. Ty jsme pak zvedali a přikládali 
další a další týpyjovky. Nakonec jsme natáhli plachty a zakolíkovali 

jsme je a nakonec je zašpikovali. 
Odpoledne jsme stavěli kuchyň. 
Nejdřív jsme na louce postavili rošty 
na střechu, napnuli jsme plachtu. 
Střechu jsme zvedli a pod ní dali 
letadla a kůly a postavili jsme 
kamna. Na kůl jsme pověsili 
pytlíčky s našemi čísly do kterých si 
dáváme ešusy a kartáček s pastou. 
Odpoledne jsme také dělali postele. 
Vybrali jsme si prkna a Šemík nám 
je rozřezal motorovkou a my jsme 

se je stloukali a pak jsme si je podepsali. Odnesli jsme si je do týpý a 
tam jsme si je podložili kládama.  
Atomák 

 
3. den – stavba pokračuje 
Ráno byl budíček trumpetou. Bylo to falešný tak jsem nechtěl vstát, ale 
začaly se počítat kliky tak jsem vstal. Standardní postup: koupání, 
snídaně, bubnování a pak se začalo stavět. Já jsem dělal kamna, 
mladší dodělávali postele a řezalo se dřevo. Svačina, koupání a zase se 
stavělo. Dodělaly se kamna a pak byl oběd. O poledňáku mě zase 
prudil Rony, takže jsem se nevyspal. Odpoledne jsem si pověsil 
Hamaku a chvilkama kdy nebyla práce jsem se flákal. Poté byl sněm na 
kterém se řešily důležité věci a rozdávaly se ceny.  
Ryba 



4. den – na osadě s Nedvědy 
Tento den mě bavil. Hráli jsme etapu Potlach na osadě s Nedvědy. Tuto 
etapu jsme neměli celý tým, protože Máťa přijel až v pondělí. Etapa mě 
moc nebavila protože bylo horko a běhali jsme, jinak to bylo dobrý. 
Moc jsme se snažili, ale nešly nám rostliny, ale nakonec jsme byli 
druhý. Těšil jsem se na koupání a na večeři. Zavedli jsme bojovně a 
rekreační koupání. Šli jsme na stavidlo a na houpačku. 
Šákul 

 
5. den – když v táboře pršelo ... 
Ten den velmi pršelo. Ráno mě probudila dešťová voda tekoucí z 
teepeeovky na můj obličej. Uklidil jsem si a šel do kuchyně, abych 
zjistil co je k snídani (JP). Ranní bubnování bylo jiné v tom, že byl oheň 
a nejhorší bylo, když jsme nemohl rozdělat oheň, protože dřevo bylo 
mokré od deště. Po bubnování na chvíli přestalo pršet a využili jsme to 
na pískání a sběr dřeva. Po těchto činnostech šli starší osekávat 
teepeeovky, které byly přineseny z lesa na teepka vlčat. Osekat 

teepeeovky se nám nepodařilo, 
protože suků bylo na tyčích hrozně 
moc. Do oběda byla přednáška o 
obvazování ran a nováčci si splnili 
nový šíp (medicinmanův). Poté byl 
oběd a poledňák. O poledňáku jsem 
dělal naší teamovou hymnu a oštěp 
na etapovku. V etapě hymna teamu 
jsme byli poslední. V druhé 
etapovce "Krhúti sobě" měl každý 
tým vymyslet 2 disciplíny a pak je 
připravit k soutěžení všech teamů. 

My jsme vymysleli disciplíny hod oštěpem a boj mečem (vybrali jsme 
správně, v těchto 2 disciplínách jsme byli první). Další disciplíny byly 
piškvorky, vytlačování z matrace na vodě, štafeta s červíky ve vodě, 
střelba z luku, medvědí tlapy, hod kládou, nošení vody a zatloukání 
hřebíků. Po etapovce byla večeře a bubnování. Večer jsem šel brzy 
spát, protože jsme měl hlídku. 
Křeček 

 
6. den – tak tohle je můj život ... 
Tento den jsem se probudil o půl hodiny dřív než byl budíček. Poté 
jsem uslyšel budíček, popadl jsem ručník a běžel na náměstí. Potom 
jsem si šel vyčistit zuby a šel na snídani. Byl chleba s nutelou a čaj. 
Poté bylo bubnování, byli jsme ve sněmáči a Šéma nám řekl, že 
budeme hrát etapovku o Janu Myslivečkovi. Poté bylo pískání, vyšlo 



"Medvěd je boží". Šli jsme na dřevo a když jsme se vrátili ze dřeva, šli 
jsme do jídelny. Přišel tam Šéma a 
začal zpívat Halali hip-hop (pokud si 
ho chcete zazpívat, podívejte se na 
poslední stránku). Poté jsme hráli 
útěk zajíců před myslivci. Bylo 
několik pásem, byly rozděleny 
provazy na kterých někdo vždy stál 
a my jsme museli probíhat. 
Nakonec byl můj tým 2. Poté jsme 
hráli přenášení vody v trubkách do 
sklenice, v této hře byl můj tým 1. 
K obědu byl poryč. Poté byl polední 

klid. Pak bylo vyhodnocení. Četli jsme si o Pajdovi a šli jsme spát. 
Jacob 

 
7. den - odpočinkový 
Ráno jsme se probudili a šli jsme se koupat. Převlíkli jsme se a šli jsme 
na snídani. Bylo bubnování. Po 
bubnování jsme vyráběli indiánské 
obleky. Pak jsme dostali svačinu. 
Pak jsme šli na dřevo. Následoval 
oběd. Po obědě jsme se šli koupat. 
Následoval polední klid. Po klidu 
jsme se zase šli koupat. 
Následovala svačina. Po svačině 
jsme hráli hru dveře. Nakonec byla 
večeře. Po večeři jsme šli na 
povinný koupání. Následoval 
sněmovní oheň. Pak jsme šli spát.  
Scooby 

 
8. den – takovej normální den 
Ráno ke snídani byla povidla s chlebem. Po snídani byla normálka, bylo 
pískání a otepy. Byla etapa bratrů Ryvolů. Líbilo se mi běhání, nejdříve 
jsme běželi k lišce a po cestě jsme běželi k lišce. A potom jsme vyhráli, 
byli jsme první. Potom přijely postižené holky a pak jsme zpívali 
jarmareční písně. 
Šáša 

 
9. den – naše první turné 
Ráno bylo studené koupání, čištění zubů, snídaně a bubnování. O 
bubnování jsme četli Sedmičku a potom bylo pískání. Vyšlo: Dnes 



vyrazíte na své první turné. Sešli jsme se v jídelně, po týmech, Bejk 
nám řekl, že je to hvězdicovka. Etapa začala rychle a stejně jak začala 
tak skončila, akorát v opačném pořadí. Potom bylo povinné koupání, po 
koupání bylo vyhlášení vítězů: 1. Malobejci, 2. Hong-Kongovci, 3. Ryba 
a zbytek, 4. až 5. Veverkovci a Křečáci. Po vyhlášení byly 2 hodiny 
odpočinku, poté koupání a pak večeře. Po tom klasický program. 

 
10. den – kdo si co vybojuje, to si sní 
Ráno byl budíček a šli jsme na 
ranní koupání, voda byla jako vždy 
studená, dali jsme si 30 temp a šli 
jsme si vyčistit zuby. Pak jsme si 
šli dát snídani, byl "sejra" s 
máslem. Dopoledne jsme vyráběli 
meče a pod. Pak byl oběd, byly 
buchtičky se šodo, mňam! Po 
obědě byl poledňák chrrrrrrr! 
Nástup na etapu! Odpoledne jsme 
měli etapu, která závisela na naší 
večeři. My jsme vařili kuře s 
bramborovou kaší. Pak bylo večerní koupání a bubnování a šlo se spát. 
Atomák 

 
11. den – bitva 
Bitva s Hydrou se mi moc líbila. Od Veverky jako mého velitele jsem 
dostal +1 život a tvrdý úder a když nemrtváci měli 2 životy, stačil 
dobrej zásah a říct: tvrdý úder a bylo po nich. Nakonec jsme to nestihli 
všechno. Bylo to rozděleno do několika částí: lesní, polní a závěrečná. 
Moc mě to bavilo! 
Šákul 

 
12. den – Michael Jackson 
Dnes jsme dopoledne dělali 
nováčkovskou zkoušku nebo jsme 
psali kroniku. Ráno jsme se byli 
koupat a ráno je vždy voda 
studená. Po dopsání jsme měli 
svačinu což byl chleba s nutelou a 
šťávou nebo s čajem. Potom jsme 
šli pro dřevo, přinesl jsem nejlepší 
otep. Potom bylo bodování týpek, 
kde jsem měl plný počet bodů. Byl 
to můj nejlepší den. Po nošení 



dřeva jsme se šli koupat. Po koupání byl oběd a po obědě byla etapa 
Útěk před Maiklem Džeksnem z Neverlandů. Byl jsem v týmu s 
Honkongem a byla to snad nekonečná hra. Museli jsme jednou jít 
znova a byli jsme předposlední. Potom byla večeře a koupání. 
Křižák 

 
13. den – Písek 
Ráno byl budíček v 7:30. Při vstávání z postele jsem rychle vyskočil a 
běžel na koupání. Po koupání jsem si musel rychle uklidit svůj velký 
nepořádek v tee-pee, společně s 
Veverkou a Rybou, kteří měli 
stejný nepořádek. Jen tak tak jsem 
stihl snídani a po ní bubnování 
(místo mně bubnoval Mabe). Ještě 
při bubnování nás 3 (já, Ryba, 
Veve) zavolali do našeho teepee 
aby jsme si to tam uklidili. Po 
bubnování jsme všichni šli do Bořic 
na objednaný autobus. Autobusem 
jsme jeli asi půl hodiny až před 
bazén. Všichni se šli koupat do bazénu, jenom já a Ryba jsme hned 
odešli. Naše první zastávka byla v obchodu s čokoládovýma 
kamínkama. Pak byl sraz na náměstí a rozdávala se sekaná. Poté jsme 
šli do knihkupectví a do armi shopu. Z armi shopu jsme šli do čínské 
restaurace a pak šli do druhého armi shopu, kde si Ryba koupil kongo a 
plynovou masku a já lékárnickej plášť a čepici. Pak jsme šli na autobus 
a jeli do Radobic a z Radobic do tábora. V táboře jsme čekali na další 
dvě skupiny a pak šli na koupání a bubnování, pak se šlo spát. 
Křéča 

 
16. den – Evropské turné 
Ráno nás drze probudili v 5 hodin ráno. Před koupáním nás Tkanička 
přivítal na Evropském turné. Malí 
se koupat nemuseli, ale šéfové 
týmů museli odplavat 30 temp za 
každého člena svého týmu. Poté 
jsme se připravili a dostali různé 
tipy na místa se skleničkama. 
Jakmile jsme byli připravený, 
vystartovali jsme a běželi ke 
křížku, za kterým byl pařez. Chodili 
jsme podle čísel od 1 do 42, které 
představovaly jednotlivé státy 



Evropy. Byla to hvězdicovka, ale 
měli jsme každej tým 2 letadla s 
kterejma jsme mohli na 2 místa 
najednou. Také jsme na začátek 
500 Smetanů, které jsme používali 
na nápovědy. Někdy kolem 10:00 
naše týmy mohly v táboře nechat 
mladší členy jednotlivých týmů a v 
táboře vydělávat nová letadla. 
Takhle jsme chodili do 15:00. 
Celkem můj tým obešel 35 států a 

skončili jsme na 1. místě s 19700 Smetanů. Po zbytek dne se 
odpočívalo, dělaly se šípy a nováčkovské. Večer bylo koupání a 
bubnování, které sloužilo jako sněm pro vlčata. Poté se šlo spát. 
Křeček 

 
17. den – návštěvák 
Hned jak jsme se vyspali byl budíček. Šli jsme si pro ručníky a koupat. 
Byla snídaně. Na bubnování jsme měli přijít v normálním oblečení. Pak 
přijížděli rodiče. Mně přivezli dorty a já se rozdělil. Já jel do Písku. Šli 
jsme do bazénu. Šel jsem si něco koupit. Večer jsme přijeli a ani jsem 
nešel na večeři. Rodiče odjeli a šli jsme na povinný koupání. Bylo 
bubnování a šli jsme spát. 
Scooby 

 
18. den - vory 
Ráno byl budíček, pak koupání, voda byla jakž takž. Potom zuby, 
snídaně, bubnování. Poté se začaly dělat šípy. Potom se obědvalo a byl 
poledňák. Trochu se zatáhlo, takže už nebyl takový pařák. Po konci 
poledňáku byla etapa Vodní hudba. Měli jsme čas do večeře na to aby 
jsme udělali vory. Náš vor byla 
pochybná konstrukce s rovnými 
prkny na vrchu. Následovala 
večeře, bubnování to bylo delší, 
protože se čekalo až se setmí, 
jelikož na vorech se vozila svíčka. 
Problém byl v tom, že vory nebyly. 
Tedy byly, ale my nevěděli kde, to 
nám zapískal Lachtan. Byly na 
cestě pod liškou. To jsem zjistil 
jako první asi o 15 minut, takže 
jsem zvítězil.  
Ryba 



19. den – monochory 
Hra na monochory mě bavila, měli jsme si ho postavit, ale to bylo až 
odpoledne. Ráno byl budíček a koupání, nešli jsme na dřevo a nebilo 
pískání, snídaně a potom šípy a nováčkovská. Oběd a konečně 
monochory. Při stavění měl dva odpočinek a zbytek týmu stavěl. Já 
jsem nestavěl, tak jsem si četl. Po soutěži při které nás předehnal náš 
starý soupeř Křeček. Po vyhodnocení a tažení byla véča a koupání. A 
den jako vždy končí závěrečným bubnováním. 

 
22. den – výlet do Příbrami 
Ráno byl budíček, potom bylo koupání, natočili jsme si pití, vzali jsme 
si pláštěnku a šli jsme na bubnování. Po bubnování jsme v 9:00 
vyrazili. Šli jsme 7,5 km na vlakovou stanici, čekali jsme 20 minut na 
náš vlak: poprvé přijel z Příbrami, podruhé drezína a potřetí náš vlak. 
Jeli jsme tak půl hodiny, přestoupili na autobus. Za 15 minut jsme byli 
v Příbrami. Šli jsme na sváču do Alberta, pak jsme šli do aquapakru, 
kde byl tobogán zavřenej. Pak byl rozchod, měli jsme sraz v 5 hodin. 
Dostali jsme sekanou s rohlíkem a šli jsme do obchodu, v 5:00 jsme už 
byli všichni. Šli jsme na autobus, čekali jsme 20 minut než jsme se 
rozjeli. Za 15 minut jsme byli na vlakové stanici, zase jsme šli 7,5 km 
do tábora. Cestou jsme si dali malinovku. V táboře bylo koupání, 
bubnování a šlo se spát. 
Atomák 

 
23. den – bourací 
Vzbudili jsme se a šli jsme se 
koupat. Pak byla snídaně. Po 
snídani pršelo. Byl oběd. Po obědě 
jsme bourali týpka a pak byla 
svačina. Začalo pršet a udělali 
jsme rychlý zásah a pak byl 
oddych. Nosili jsme týpiovky. Pak 
byla večeře, po večeři jsme si šli 
zaplavat. Šli jsme se převlíct do 
indiánského a šli jsme do 
sněmovního týpka. A pak jsme šli 
spát. Byl to hezký den. 
Scooby 
 
 
 
 



Koncertní síně ve vybraných světových městech 



Arnoštkova diskotéka 
 

Ahoj, ahoj, ahoj, tak jsme zase tady spolu jako každou středu, jako 
každý pátek. Je tady váš Arnošt se svou diskotékou.  
Ano ano ano a už je to tady, už to jede, už se to roztáčí.  
Je to fajn? Je to fajn. Je to fajn. 
 

Jedu dál stále s tebou 
Víme kam cesty vedou 
Je to fajn, fajn, fajn,  
je to fajn fajnový 
 

Príma den se nám dělá 
Nálada prostě skvělá 
Je to fajn, fajn, fajn,  
je to fajn fajnový 
Vozím s sebou hity tutový 
 

Máme se dneska fajn, je nám hej 
Přejel k nám pan disdžokej 
Pouští nám hity, co se tolik líbí 
Přijel boží jezdec, do kroku nám svítí. 
Je to fajn, je to fajn.... 
 
 
 
Halali hiphop 
 

Neumim serfovat, holky mě nebaví, 
ale křik koloucha mě do pozoru postaví, 
nepoznám jedinou planetu vesmíru, 
za to znám každej pařez ve svojem revíru, 
myslet si můžete nemehlo tohle je, 
ale za mě mluvěj hlavně a moje trofeje, 
pro-to-že to hle-je muj život, 
dát kancům kr-mi-vo, 
zajít si na pi-vo, 
s chla-pa-ma po-se-dět, 
a hlavně nabít vostrý střelivo. 
Možná to vypadá, že nic moc nesvedu, 
přitom sem lesa král s flintou na posedu, 
a než si zamazat ruce vod záhonu, 
radši kosím zajíce s chlapama na honu, 
myslet si můžete myslivec necita, 
ale já v životě ne-ho-dil flintu do žita, 
pro-to-že to-hle je muj život, ... 


