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1. táborový den 

 První táborový den započal jako tradičně budíčkem. Pak bylo koupání, snídaně, bubnování, 

bodování a dřevo. Následoval nástup a dopolední program neboli šípy. Během dopoledního 

programu byla svačina a pak i oběd. Po obědě byl polední klid a následně i první etapa. Jmenovala se 

„Den slepic“. Nejprve jsme měli v různých mini soutěžích vyhrát co nejvíce vajec, se kterými jsme pak 

běželi velmi rozmanitý závod. Následoval trh, večeře, koupání, bubnování a pak i večerka. 

      Salám 

2. táborový den 

 Začalo to jako každý normální den. Budíček, koupání, zuby, snídaně, bubnování a dřevo. Po 

dřevu se přivezli kapři. Vypadali docela zajímavě, ale ještě zajímavější bylo to, že jsme se dozvěděli, že 

je máme vykuchat. Vzali jsme si tácy, prkna, nože, hadry a samozřejmě i kapry a šli jsme je kuchat 

k lesu. Chirurg ze mě asi nebude, ale podařilo se mi ho rozříznout. Dále se musely vyhrábnout 

vnitřnosti, o což se postaral Šáša. To se taky docela podařilo, dokonce jsme měli vcelku i žluč. Dále se 

odřezávaly hlavy a ocas. Musel se ještě stáhnout z kůže, o což se dobře postaral Králík. Další činností 

bylo zpracovat a uvařit ho. Usmažili jsme kapří řízky. Byly docela dobré a docela se hodily k plackám, 

co byly k obědu. Po obědě byl poledňák a následovala etapa. Etapa byla o stavbě ohradníku. Museli 

jsme si vyrobit 6 kůlů a najít dřevěné kladivo, kterým se měl kůl zatlouct. Dostali jsme dlouhý 

provázek a 6 hřebíků. Museli jsme použít celý provázek. Hned na začátku se nám naše kladivo 

zlomilo, ale pořád s ním šlo zatloukat. Hřebíky jsme měli zatlouct do kůlu a ohnout do „očka“ na 

držení pro vázku. V této etapě jsme skončili na 5. místě. Pak následovala večeře a pak se hrál fotbal.  

Jacob 

             



3. táborový den 

Den krav a koní 

 Tento den začal jako každý jiný budíčkem. Pak následovalo ranní koupání a voda byla celkem 

studená. Dále následovala snídaně, bubnování, bodování a dřevo. Jako dopolední program se dělaly 

šípy. Pak byl dobrý oběd, po kterém byl poledňák do 15:00. Pak se zahájila etapa, kde jsme chodili po 

mini úkolech. Třeba : dojení krávy, házení lasem na cíl, vázání regaty, bičování a zatloukání 150mm 

hřebíku kamenem na co nejméně úderů. Ke svačině byla sušenka. Byl takový volnější program. Na 

konec dne byla večeře, která byla zase dobrá, pak se jen už vyjmula sekera a večerka. Tento den byl 

výborný. 

        Hanuman 

4. táborový den 

Ráno byl budíček, šli sme se vykoupat, potom zuby, snídaně, bubnování, morseovka a dřevo. 

Pak jsme si došli pro svoje kvásky, o které jsme se pečlivě starali a Nána nám řekla, jak se zadělává na 

chleba. Nejdříve si každý tým vzal malý hrnec. Pak jsme do něj dali žitnou mouku, vodu, kmín a sůl. 

My jsme to docela hodně přesolili. Pak se ten hrnec s těstem přikryl nějakou látkou  a dal se do tee-

pee kynout. Pak byl oběd a poledňák  a potom byla Milanova etapa „Zrychlený život“, odehrála se na 

lišce a probíhala takto: běhali jsme asi 150 metrů dlouhým pásem lesa, ve kterém byli rozestavění 

dospělí, kteří nás chytali. Ti měli u sebe igelitku s papírky. Za každý oběh jsme dostali 10 bodů. 

S papírky jsme dostávali buď body plus nebo mínus. Vyhrál Biggles. Já jsem byl šestý. Pak jsme hráli 

softball a můj tým prohrál. Šli jsme se vykoupat, pak bylo bubnování a šli jsme spát. Byl to dobrý den.

 
Nákres etapy 



5. táborový den 

 Ráno bylo jako každé jiné. Nejdříve byl budíček, potom koupání, pak čištění zubů, 

snídaně, bubnování, morseovka, úklid a následovalo dřevo. Dále jsme začali přenášet dřevo z balíků 

do dřeváku na rozřezávání. Po svačině jsme začali stavět druhý hangár. Z něj se stalo doupě hráčů 

Magic. V průběhu dne každý tým pekl chleba. Každý tým měl jiný. Někdo ho měl syrový, někdo 

spálený,  ale Mabe a Jacob ho udělali dobrý. Ke svačině byl meloun, byl moc dobrý. Také příjela 

vlčata, když se zabydlela, bylo nepoviné koupání. Tento den měl Ajax etapu. Jmenovala se 

„Kombajn“. Bylo to o tom, že jsme měli dřevěnou konstrukci, s kterou jsme museli proběhnout 

určitou trasu. Bylo to zajímavé. 

     Tintin 

6. táborový den 

Ráno velký oddíl vstával dříve, protože jsme měli skleničkárnu. Jako vždy jsme se ráno šli 

koupat a pak bylo rychlé bubnování. Pak jsme šli do jídelny a tam Tkanička šéfům a dvojkám vysvětlil 

skleničkárnu a pak šéfy poslal pomáhat a ostatní z týmu šli hledat skleničky. Pak se vrátili pro šéfy a šli 

jsme i s šéfy. Chodili jsme po různých cestách. Nejvíce z toho bylo u křížků. Celkem byly 3 okruhy.  

První byl bez šéfů, druhý byl pro celý tým, třetí byli jen šéfové. Nána a Honza nám potom upekli 

štrůdl. Byl velice dobrý. Odpoledne při skleničkárně přijel někdo z Hydry. Když jsme přišli, tak jsme 

byli všichni unavení. Vlčata mezi tím hrála různé hry. Večer některá spala mimo tábor. Skleničkárna 

byla celkem dobrá, byla tam sranda. Večer odjela Honzina. K obědu byly zapečené knedlíky nebo 

polévka. Myslím, že náš tým našel kolem 30ti kilometrů.  Tento den byl dobrý, ale chodící. 

     Filuta 

  



7. táborový den 

 Po ránu nás probudila kytara, abychom věděli, že začal další táborový den. Šli jsme se 

vykoupat, následovaly zuby, snídaně, bubnování, pískání, dřevo, no prostě normální ranní program. 

Dopoledne jsme plnili šípy a po poledňáku jsme hráli Tkaničkovu etapu Cesta na trh s komplikacemi. 

Bylo 6 kontrol různě rozmístěných v okolí tábora. Začínali jsme v jídelně, první kontrola byla u 

kamene u lišky, kde jsme hráli petang. Dále jsme pokračovali na Bramboří louku, kde čekala Žába, 

tady jsme házeli kostkou. 1 znamenala jít dál, 2 můžete proskočit následující kontrolu, 3 čekat na 

další tým, 4 vrátit se k lišce, 5 oběhnout celou Bramboří louku, 6 házet znovu. Na další kontrole stál 

Kapslík u L remízku, kde jsme si házeli korunou. Když padla dobrá strana, mohli jsme jít, když špatná,  

tvořili jsme slova na určitá písmena. Následovala kontrola, u které stál Čonkin, který stál u starého 

dubu. Tam jsme tahali karty. Vyšší čísla šla dál a ten kdo si vytáhl nižší číslo, vracel se na předchozí 

kontrolu. Předposlední kontrola byla, že jsme měli odnést jednoho člověka ke studánce. 

 

8. táborový den 

Písek 

 Nejdříve, brzo ráno, šli nějaký lidi do Písku pěšky. Pak měli ostatní lidi budíček, koupání, zuby, 

snídani, bubnování. Na dřevo se nešlo. Sbaleno jsme měli už den předtím, tak jsme jenom vzali 

batohy a šli jsme do Bořic na náměstí čekat na autobus. Jeli jsme jenom chvilku. Hned jak jsme tam 

dorazili, šli jsme se koupat do bazénu. Šéfové týmů mohli opustit koupaliště dřív, takže jsme šli za 

chvilku z bazénu ven. Pak došli i ostatní a došli i ti, kteří šli do Písku pěšky. Nejvíce asi chodili lidi do 

armyshopu, kde si buď jenom prohlíželi a nebo pak i kupovali různé věci. Hodně navštěvované byly 

také zmrzlinárny a restaurace. My jsme si dali pizzu a limonádu. Pak jsme asi hodinu hledali po celém 

městě nějaké hračkářství ,ve kterém by se prodávaly Magic kartičky. Domů se jelo třemi autobusy. 

Cestou na nádraží jsme se stavili v Lidlu, kde jsme si koupili věci na grilování. Z Radobytců jsme šli 

pěšky do tábora, kde jsme pak už do večera grilovali. Koupání nebylo. 

 

  



9. táborový den 

 Den začal jako vždy budíčkem, koupáním, a snídaní. Dopoledne byla etapa Zraněný sedlák.  

Z každého týmu vždy šéfa a vlče omotali folií a ti tak představovali zraněné sedláky, s nimi jsme 

obíhali kontroly po okolí. Na každé byl nějaký úkol jako krmení zraněného rohlíkem, plavání v rybníku 

a podobné. Po obědě  byla Lachtanova etapa  Lov Perlorodek. Vždy jedničky, dvojky, trojky a čtyřky 

spolu hledaly láhve na dně rybníka. Vyhrál ten, kdo pak našel nejvíc lahví. Večer jsme vyráběli tvaroh 

ze zkyslého mléka. Nebyl moc dobrý. Večer na bubnování se hlásili zájemci na výsadek, připravovaný 

Lachtanem. 

Šutr 

 

10. táborový den 

 Ráno bylo jako každé jiné až na to, že tu chybělo 12 lidí. Byli to: Ondra, Mabe, Jacob, 

Kingkong, Biggles, Králík, Piškot, Hanuman, Šákul, Šáša, Salám a Klobouk. Byli totiž na výsadku na 24 

hodinovce. Velký oddíl se rozdělil na 2 skupiny. Jedni spravovali lavičky a druzí hráli hry s vlčaty. 

Potom byl oběd. Po obědě jsme hráli hrady. Poté se hrál s vlčaty Mlsný král, bylo to dobré. Když jsme 

to dohráli, hráli jsme znovu hrady, potom magiky a vyvolávání čísel. Nakonec byla večeře, mafie, 

koupání a kdo chtěl tak bílé obličeje. 

TinTin 

 



24 hodinovka – Výsadek

 

 

King-kong+Králík 

 Na 24 hodinovce jsem byl s Králíkem. Vzbudili nás ve 2:30 a řekli, ať jdeme do jídelny. Tam 

nám dali jídlo, mobil a lékárničku. Mně Lachtan sebral jednu sušenku, protože jsem přišel pozdě. Pak 

nám zavázali oči a posadili nás do aut. Já, Králík, Mabe a Hanuman jsme jeli s Tkáňou. Bylo to jako 

mučení, protože nám Tkáňa za jízdy pouštěl nahlas Maxim Turbulenc. Pak nás vyložil s obálkou 

v ruce. Byla tam slepá mapa a tabulka, do které jsme měli psát jména vesnic a projít co nejvíce z nich. 

Občas jsme potkali jiný tým a tak jsme si s ním hodili kostkou. Pak jsme se asi na hodinu ztratili u 

chatové osady. Pak už jsme šli do Strakonic. Když jsme tam přišli, otevřeli jsme další obálku a 

dozvěděli jsme se, že máme zjistit co nejvíce informací o Strakonicích, např. jako jaké tam jsou 

benzínky apod..  My jsme zašli do infocentra a ta paní nám všechno řekla. Pak jsme nakreslili 

Strakonický hrad a měli jsme volno. V 17:00 jsme otevřeli 3.obálku. Bylo v ní, že se máme dostat do 

tábora a po cestě máme plnit různé úkoly. Například jít jen jednou přes koleje nebo jít přes Blatnou 

atd..  Jelikož bychom to nestihli, tak jsme zvolili nejjednodušší cestu. Po cestě jsme celkem často 

čekali, protože jsme potkávali ostatní týmy. Do tábora jsme se dostali asi v 1:30. Lachtan nám dal 

palačinky a pak jsme šli spát. Bylo to super. 

King-kong 



Biggles+Salám  

 Vzbudili nás asi ve tři hodiny ráno. Dostali jsme vestičky, jídlo, lékárničku, mobil a tři obálky. 

K jídlu jsme dostali půlku chleba, čtyři sušenky, dvě jablka a dvě paštiky, a to všechno do dvojice. Ve 

dvojici jsem byl se Salámem. Každou obálku jsme museli otevřít v určitém čase, na určitém místě. 

Všem nám v táboře zavázali oči a nacpali nás do aut. Vysadili nás se Salámem v Makorově. Museli 

jsme chodit po okolních vesnicích a zjištovat jejich jména. Potom jsme plnili úkoly ve Strakonicích a 

nakonec jsme se museli dostat zpět do tábora. Se Salámem jsme došli pátí. Byla to celkem sranda. 

 

Piškot+Steak 

Kolem půl druhé nás vzbudili a poslali nás do jídelny. Tam nás rozdělili do dvojic. Já byl s Ondrou. 

Dostali jsme lékárničku a mobil. Poté nám zavázali oči a rozdělili nás do aut. Kolem 3:00 nás Sirka 

vysadil u vesnice kousek od Radkova. Dostali jsme obálku se slepou mapou okolí. Na mapě byly 

vesnice značené písmeny. V 13:00 jsme měli otevřít další obálku, ve které jsme se seznámili s okolím 

Strakonic. Další obálka měla být otevřena v 17:00 už ještě ve Strakonicích. V obálce jsme se 

dozvěděli, že se musíme vrátit do tábora přes 3 určené a námi vybrané vesnice. Dále tam byly různé 

úkoly, které jsme mohli splnit. Do tábora jsme mohli od 1:00 až do 3:00. Já s Ondrou jsme přišli kolem 

1:30, tím pádem jsme byli první. Výsadek byl super a já si ho užil.    

                      

 



Mabe+Hanuman 

 Ve středu večer nám řekl Lachtan, ať si sbalíme věci na čtyřiadvacetihodinovku – výsadek. 

Další den nás vzbudili v půl třetí a seskupili jsme se v jídelně. Zde nám Lachtan rozdal lékárničky, 

mobili, jídlo a dvě obálky, které jsme měli otevřit ve 13:00 a v 17:00. Náš příděl jídla pro dvě osoby 

byl : 6 sušenek, 2 jablka, 2 paštiky a půlka chleba. Poté všech šest dvojic rozvezli auty Tkáňa, Sirka a 

Kouč. Já a King-Kong jsme jeli s Tkáňou, který nám pouštěl šlágry typu Maxim turbulence. Jel tak 

rychle, že jsem měl pocit, že jsem omládl. Já a Hanuman jsme byli vysazeni v Tážovicích.  Při prvním 

kontaktu s domorodým obyvatelstvem mne paní identifikovala jakožto lupiče. Brzy však pochopila, že 

chybně. Následně nám na naší slepé mapě identifikovala většinu vyznačených vesnic. Poté jsme se 

s Hanumanem vydali na naši dopolední pouť. Nic zvláštniho se nám cestou již nestalo. Naše trasa 

vedla přes asi 10 vesnic. Občas jsme to vzali přes les. A jak čas šel, seděli jsme ve 13:00 ve 

Strakonicích s otevřenou obálkou a jejím obsahem v rukou. V něm byly nové úkoly do města. My je 

měli díky infocentru dost rychle, takže jsme se pak mohli flákat. Cesta zpět byla kvůli naší únavě velmi 

zdlouhavá. Ale nával radosti, když se před námi vyjevila cedule „Kožlí“, byl nezměrný. Nakonec jsme 

došli do tábora jako druzí v 1:15. Bylo to fakt super.  

 

Šákul+Klobouk 

 Vše to začalo cca ve 2:30 čtvrtečního rána, kdy nás vzbudili a že prý máme jít do jídelny. Tam 

jsme se dozvěděli rozdělení do týmů, které znělo následovně: Mabe+Hanuman, Ondra+Piškot, 

Jacob+Šáša, Salám+Biggles, King-kong+Králík a Klobouk+já. Když jsme dostali obálky a  jídlo (kterého 

moc nebylo) a lékárničku s mobilem, tak nás rozvezli do vesnic poblíž Strakonic. My jeli s Koučem, 

který nás vysadil v Dachkově. Naše první výsadkové krůčky vedly do Lhoty u sv.Anny a dále do 

Kraselova. Tam jsme se potkali s Mabem a Kongem. Vytyčili jsme si trasu, která vedla přes Makarov, 

Hodějov a Hoslovice, jenže jsme za Hoslovicemi zapomněli zabočit. Po několika kilometrech jsme se 

s Kloboukem rozhodli, že si cestu trochu prodloužíme. Cestu do Nové Vsi jsme však úplně zmátli. 

Chodili jsme pořád tam a zpět nevědouce správné cesty. Po dvou hodinách marného bloudění jsme 

se opět někudy dostali do Strašil. Tam jsme se zeptali místních. K naší značné nelibě jsme dostali 

odpověd, která zněla tak, že jsme šli dobře. Po další cca hodině, kdy už jsme si mysleli, že musíme být 

ve Strakonicích, jsme se objevili teprve v Nezvotocích. Tam už jsme cestu znali. Ve Strakonichích jsme 

měli být v 1 hodinu. My tam byli skoro ve 3. Druhá obálka se týkala tohoto města. Po splnění úkolů 

nám zbývala asi půlhodina do páté, kdy jsme měli otevřít poslední obálku. Tam byla akorát mapa na 

zpáteční cestu a nějaké další úkoly. My jsme se do tábora dostali jako třetí v 1:34. Bylo to super. 

  



Jacob+Šáša 

 Začalo to slovy „Dělej, vstávej a přijď do jídelny.“ Bylo asi půl třetí ráno a v jídelně seděli 

Lachtan, Tkanička, Kouč, Sirka a další. Dostali jsme jídlo a obálky, nasedli do aut, zavázali jsme si oči a 

vyrazili jsme, byli jsme rozděleni po dvojicích a já byl se Šášou. Jeli jsme v aute se Sirkou a jeli jsme 

dlouho. Když jsme vystupovali, dostali jsme další obálku, kterou jsme měli ihned otevřít. V obálce 

byla slepá mapa a tabulka, kterou jsme měli vyplnit názvy vesnice a měst. Na mapě byly body „A-Y“ a 

měli jsme jich co nejvíce projít a my jsme začínali v bodě „X“ – Radkovice. Hned na začátku jsme 

vyrazili špatně. Nakonec jsme obešli 16 správných vesnic a vyrazili do Strakonic, kde jsme měli otevřít 

další obálku. V obálce byla další tabulka s otázkami ohledně města. Zašli jsme na informace, kde nám 

paní ochotně pomohla. V 17:00 se otevírala další obálka s úkolem vrátit se do zpět do tábora a u toho 

plnit různé úkoly. Do tábora jsme dorazili čtvrtí, ale celkově jsme skončili 1. 

 

11. táborový den 

 Tento den začal prodlouženým budíčkem v 9:30 a nástupem na koupání. Budíček byl 

prodloužený proto, že den předtím byl výsadek. Na snídani byl chleba s JPčkem. Po snídani bylo 

bubnování. Po bubnování  byla morseovka a šlo se na dřevo. Když se všichni vrátili ze dřeva, tak se 

plnily šípy, psala se kronika nebo se dělalo indiánské oblečení. Pak byl oběd, ke kterému byla 

gulášová polévka nebo jum-jumka. Po obědě byl polední klid. Na konec poledňáku bylo nepovinné 

koupání. Po koupání byla Ajaxova etapa Zmoklé obilí, která spočívala v tom, že je ve wailingu s vodou 

namočená látka, která představovala naše obilí a my jsme měli za úkol usušit ho. Mohli jsme k tomu 

použít všechny dostupné prostředky, ale většina týmů ji usušila na ohni. Suchost se hodnotila podle 

látky, kterou měl Ajax u sebe. První skončil Ferda, poslední pak King-kong. Večer byl sněm. Na sněmu 

se udělovaly šňůrky. Já jsem si nechal uznat dvě- 3. žlutou a 1. hnědou. Rozloučili jsme se s vlčaty, 

která si šla péct hady. My jsme si zazpívali několik písniček a šlo se spát. 

Králík 

Návštěvák 

 Vše to začalo ráno budíčkem. Šli jsme se vykoupat, dali jsme si snídani (byl chleba s nutelou) a 

pak jsme si uklízeli. Při bubnování nám ještě zkontrolovali týpka. Potom přicházeli naši rodiče a ti, 

kteří tu ještě rodiče neměli, byli většinou v jídelně. My jsme s Kloboukem hráli magiky. Já jsem vyhrál. 

Mezitím už odjela skoro všechna vlčata. Potom přijeli i moji rodiče a sestra. Ukázal jsem jim tábor, 

vysvětlil etapovku a ukázal novou pec. Moc se jim to líbilo. Pak jsme jeli do Písku. Nejdříve jsme šli do 

army shopu, pak do restaurace a nakonec jsme si dali vybornou zmrzlinu. Pak jsme ještě byli 

v nějakém muzeu se stromama, nakoupili jsme jídlo a jeli do tábora, kde jsme se rozloučili. Protože už 

bylo skoro sedm hodin, višchni tu byli. Nebyl tu akorát Šákul, protože byl na svatbě, a Hlína, který byl 

nemocný. Večer se u Veverky v týpku grilovalo. Bylo tam strašně moc lidí. Já jsem byl u sebe v týpku a 

četl jsem si Pána prstenů. Pak se šlo spát. 

Fery 

  



13. táborový den 

 Tento den začal jako každý jiný. Budíček, koupání, snídaně, bubnování, pískání, bodování a 

dřevo. Po dřevě byl dopolední program. Buď se dělaly šípy a zápisy do kroniky nebo se pod vedením 

Kwaki vyráběly indiánské předměty jako např. medicíny, brašničky, lžíce z kravích rohů nebo 

chrastítka. Mezitím byla svačina. Po dopoledním programu následoval oběd a následně poledňák. 

Následovala Radkova etapa „Zažeň prase do chlívku.“ Etapa spočívala v tom, že byla ohrada a v ní 

chlívek se třemi vchody, každý s jiným bodovým ohodnocením. Vždy spolu soupeřily 2 týmy, 

postupně každý s každým a dvakrát. Jeden tým byli chytači a druhý prasata. Cílem chytačů bylo 

umístit prasata do chlívku za co nejvíce bodů a prasata se musela bránit. Jedno kolo trvalo vždy 

minutu a půl. Vyhrál Mabeho tým, my byli druzí. Pak byla svačina a následoval volný program. Večer 

večeře, koupání a bubnování. Celý den tradičně zakončen večerkou. 

Salám 

14. táborový den 

 Ráno byl jako vždy budíček. Také jako vždy jsme se šli vykoupat, vyčistit zuby a samozřejmě 

snídaně. K snídani jsme měli chléb s pomazánkou. Pak bylo bubnování. Poté jsme vyráběli indiánské 

věci, dělali šípy a psali kroniku až do oběda. Já jsem si třeba udělal mošničku. Pak byl ten oběd. Bylo 

to, co včera, sekaná s kaší a kečupem. Pak polední klid. O poledním klidu jsme se šli koupat. Pak 

Milan zapískal nástup na náměstí a začal číst knihu jménem Dobrodružství v zemi nikoho. Potom jsme 

měli etapu jménem „Nákup u hokynáře“. Byla o tom, že jsme měli půl hodiny na to, abychom si 

vyrobili žebřík nebo nějakou kládu, protože budeme muset lézt na stromy a čuchat pytlíčky, ve 

kterých bylo koření. Po půl hodině jsme se připravovali a běželi jsme do lesa, tam byly ty pytlíky a my 

jsme poznávali, co tam je za koření.  Vzali jsme si tužku a papír, takže jsme si napsali to číslo, co bylo 

na pytlíčku a název toho koření. Když jsme nevěděli, tak jsme tam nenapsali nic. Ale mohli jsme si 

zapamatovat tu vůni a v táboře byl pytlíček od toho koření a na něm název toho koření. Podle toho, 

co jsme si zapamatovali, podle toho jsme ještě mohli poznat to koření, co jsme nevěděli. Pak už byla 

večeře a koupání, čištění zubů, bubnování a večerka. Tento den se mi líbil. 

Blecha 

  



Závěrečka 

Klobouk 

 Závěrečka začala nečekaně hned po obědě ve 14:00. Obcházeli jsme skleničky, ve kterých 

byly schovány smlouvy s ochodními řetězci. Za uzavření smlouvy jsme každou hodinu dostávali 50-

800 Krhllarů. Čím jsme za smlouvu dostávali více peněz, tím byla schována dále a museli jsme řetězci 

odevzdat více surovin. My jsme ze začátku chodili na skleničky za 800 Krhllarů. Až večer jsme začali 

navštěvovat bližší. U Vraňáků se také hrály hry a dvě dívky musely být 24 hodin na stromě, okolo 

kterého jsme občas chodili. V noci jsme byli hodně unavení a ještě k tomu jsme šli do dalekého Makra 

(až u Lučkovic), což nám zabralo asi 6 hodin. Ráno však únava zmizela a my jsme začali dohánět noční 

ztráty. 14:00 následujícího dne se rychle blížil. Já i Šákul jsme běželi, ale Filuta přímo sprintoval jako 

Kapitán America. Poslední hodiny sice byly náročné, ale v táboře nás vždy povzbudilo dobré jídlo, po 

kterém jsme pospíchali dále. Když závěrečka skončila, pocítili jsme krásnou úlevu, že jsme to zvládli a 

šli jsme spát. Druhý den jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli a že jsme ze 7 týmů první. Byli jsme štastní 

a rádi, že jsme se snažili a přineslo to výsledky. 

Jacob 

 Tentokrát to začínalo ve 14 hodin. Museli jsme si vydražit pořadí, ve kterém budeme 

startovat. Startoval jsem jako třetí. Byla možnost jít do 4 okruhů. První okruh – 800$ za hodinu, druhý 

okruh – 400$ za hodinu, třetí okruh – 200$ za hodinu a čtvrtý okruh – 50$ za hodinu. V každém 

okruhu byly různé ochody. Vyrazili jsme do obchodu za 400. Při cestě za asi pátou smlouvou, které 

byly ve skleničkách, za každou jsme museli odevzdat určité suroviny, jsme potkali Bigglese. Domluvili 

jsme se, že si navzájem vezmeme a vyměníme smlouvy. Díky tomu jsme byli na konci vyřazeni. Lituji 

toho. Pak jsme dále chodili po ostatních skleničkách. Některé nám zabraly mnoho času, jiné zase ne. 

Jednou jsme se museli i vrátit. Nakonec jsme měli skoré 7050$ za hodinu, ale bylo nám to k ničemu. 

Vítězem se stal Klobouk, druhým byl King-kong, Mabe byl třetí a ostatní se neumístili, neb byli 

diskvalifikováni. Etapa byla dobrá, bohužel jsme ji zkazili svým chováním.  

Mabe (psáno Masařkou) 

 Bylo to jako obvykle 24 hodinovka, začínalo se ve 14:00 a končilo druhý den stejného času. 

Šlo o to, že jsme měli sesbírat co nejvíce smluv od jednotlivých ochodů a obchodních řetězců. Byl 

jsem v týmu s Mabem. Odcházeli jsme jako poslední asi ve 14:25. Chodili jsme ze začátku celkem 

rychle, to nám vydrželo asi 16 hodin. Potom jsme začali sice pomalu, ale jistě zpomalovat a tak jsme 

šli až do konce. Snad vždy  jsme měli smůlu na ty nejvíce vzdálené skleničky. Například „Makro“, které 

bylo  u křížku u Lučkovic. Naštěstí to bylo alespoň za 800$! Na konci jsme skončili s hodinovým 

výdělkem 4350$. Skončili jsme třetí ze tří, protože ostatní týmy byly diskvalifikovány. Závěrečka se mi 

celkem líbila, ale jsem rád, že to skončilo! 

                                                          



 

King-kong 

 Po obědě nám řekli, že začíná závěrečka. Byla to klasická hvězdicovka. Lachtan měl na stole 

papír, na kterém byly názvy ochodů a my jsme si měli nějaké vybrat a oni nám řekli, kde je najdem. 

Náš první obchod bylo Tesco, které se nacházelo mezi Radobytcema a Cerhonicema. Došli jsme tam, 

vzali jsme lísteček, vrátili jsme se do tábora a zaplatili jsme. Takto jsme chodili celý den a noc. K ránu 

jsme pak šli ke kameni po cestě do Dolu (Potraviny Palma) a sklenička tam nebyla. Tak jsme se vrátili 

do tábora a Veverka se tam jel podívat a skleničku tam nenašel. Takže jsme hledáním skleničky a 

čekáním na Veverku ztratili asi 2 hodiny. Pak už jsme jen dochodili do dvou a ve dvě nám řekli, že je 

konec. Skončili jsme druzí po Kloboukovi, který vyhrál. Bylo to super. 

 

Fery 

 Ráno byl volnější program a dopoledne se dělaly šípy a kronika, takže už asi všichni tušili, že 

bude závěrečka. K obědu byla pórková polévka. Pak jsme se šli vykoupat a hned potom byl nástup. 

Řekli nám, co a jak a vydražili jsme si, v jakém pořadí budeme vyrážet. Já jsem vydražil za pět tisíc, že 

půjdu druhý. Bylo to skoro všechno, co jsme měli. Pak jsme si připravili věci s sebou. Byly čtyři 

kategorie skleniček: za 50$, za 200$, za 400$ a za 800$, které byly nejdál. Každou hodinu jsme 

dostávali tolik dolarů, podle toho, jaké skleničky jsme sbírali. V každé skleničce byla smlouva, kde 

bylo napsáno, kolik surovin potřebujeme, potom jméno nějakého ochodu a kategorie. Veverka nám 

řekl, že naše první sklenička je na obětišti u kamene s hromádkou , ale my jsme rozuměli, že je to 

kámen s ohrádkou, takže jsme hledali o dost déle. Pak někdy v noci jsme hledali nějaký velký kříž u 

Malčic, ale žádný takový kříž, jak nám ho popisovali , tam nebyl,  tak jsme se vrátili do tábora. Tam 

nám ho popsali blíž, takže jsme se tam vydali znova a našli jsme to. Kříž to nebyl. Byl to nějaký sloup 

se sochou. Všechny ostatní skleničky, na kterých jsme byli, jsme našli už v pohodě. V lese nad 

Vraňáckým táborem kempovali ňáké Vraňačky. Dělaly nějakou jejich zkoušku, že musejí být 24 hodin 

na stromě. Ve dvě hodiny závěrečka končila. Šli jsme se vykoupat a zbytek dne byl odpočinek. 

Biggles (psáno TinTinem) 

 Závěrečka začala ve 14:00, byl jsem překvapen, že začíná po obědě. Všichni říkali, že začne 

v noci. V týmu jsme já (TinTin), Biggles, Hlína, který s námi nebyl, protože je nemocný. A tak s námi 

byl Karatista. První místo, kam jsme šli, byla cedule Strážovice u Bořic – Kaufland. Chodili jsme až do 

noci, potom jsme zakempili na delší dobu. Dohromady jsme byli na třech 1, na třech 2, na devíti 3 a 

na třech 4. Vždycky když jsme přišli zpět do tábora, bylo v kuchyni nějaké jídlo. Třeba meloun, rohlíky, 

vepřové koleno, bábovka, bonbony a kakao, no prostě bylo tam vždy jídlo. Když jsme šli na poslední 

místo, což byla autobusová zastávka v Mužeticích, zbývala nám hodina a půl, takže Biggles zavelel a 

běželi jsme. Já jsem tam doběhl jako první. Biggles byl vzadu s Karatistou, celou cestu zpět jsme taky 

běželi. Byl jsem překvapen, že jsem to uběhl bez potíží. Závěrečka byla dobrá, ale nakonec jsme byli 

diskvalifikováni za braní více skleniček s dalšími třemi týmy. 

 



 

Stejk 

 Nezvykle začala už po obědě, kolem druhé hodiny. Byly 4 druhy obchodů. První byly nejdále a 

vykupovaly nejvíce surovin. Druhé byly střední a vykupovaly už méně surovin. Třetí byly celkem blízko 

a vykupovaly každou druhou. Čtvrté byly na každém rohu, třeba u studánky . Za jedničky jsme 

dostávali 800$, za dvojky 400$, za trojky 200$ a za čtyřky 50$. Jako první jsme vyrazili na jedničku na 

Lidl. Sklenička byla u kříže ve Škvořeticích. Cesta nám zabrala asi 3 hodiny. Obešli jsme ještě pár 

skleniček, asi dvojky a trojky a najednou byla tma. Tak jsme vzali dvojku. Šli jsme k Holušické vodárně 

a cestou zpátky jsme vzali ještě druhou. Sklenička byla u panelů. Když jsme se vrátili, šli jsme jakoby 

na panely, ale kempli jsme to na 35 minut pod liškou. Celkem se to hodilo. Pepa uklidnil vlka a Blecha 

se na chvíli prospal. Když jsme se vrátili do tábora, bylo už ráno. Pak už to šlo rychle. Závěrečka byla 

fajn. 

 

  



Příbram 

 Dnes byl budíček v 7:30, šli jsme se vykoupat a šli na bubnování. Tam jsme čekali, až nám 

zkontrolujou teepka. Připravili jsme se na odchod, museli jsme jít do Ostrovce na vlak. Došli jsme tam 

celkem brzy, museli jsme čekat 45 minut na vlak. Potom co jsme dojeli do Příbrami, jsme šli k Albertu 

na svačinu. Měli jsme jogurt s dvěma rohlíky. Potom jsme konečně mohli jít do bazénu. Tam jsme se 

převlíkli do plavek, proběhli kolem pana plavčíka kvůli kontrole čistoty a nějací lidé se museli přemýt. 

Honza se musel přemývat hned několikrát. Po bazénu jsme šli všichni ostatní nakupovat, ale já a 

Eragon jsme jeli k babičce a dědovi. Bylo to tam super. Měl jsem tam televizi, výborný oběd a buchtu. 

 

Den Krhútských vodních her 

19. táborový den 

 Ráno byl budíček, potom koupání, zuby a k snídani byla rybí pomazánka. Pak jsme se rozdělili 

do týmů a šli jsme do rybníka. Měli jsme v něm po těch týmech dělat něco ve vodě a Nána, Johny, 

Radek a Tkáňa nás bodovali od 1 do 6-ti bodů. My jsme začínali první, a tak jsme dopadli poslední. 

Vyhrál Bigglesův tým. Potom se skákalo ze stavidla do vody. Biggles skákal kapitána Ameriku a opět 

vyhrál. Potom se plavalo na rychlost. Vyhrál zase Biggles. Pak bylo vodní pólo. Byl jsem s Bigglesem, 

dvakrát jsme vyhráli a se třetím týmem to byla remíza 2:2, takže jsme pak hráli od brány do brány a já 

s Bigglesem jsme se trefili, takže jsme vyhráli. Potom ještě držení dechu pod vodou, co vyhrál Biggles, 

a ještě plavání s vénou. Hodně lidí včetně Bigglese a mně to nezvládlo, takže jsme se neumístili. To 

vyhrál Hanuman. Potom jsme se klouzali na namydlené plachtě a byla to sranda. Šáša si něco udělal 

s nohou a jel do Písku. Pak jsme se šli vykoupat od bublinek a šli jsme do sněmáče. Tam nám 

vysvětlili,  že budeme hrát hru na zatloukání hřebíků, a po dvou týmech jsme zatloukávali hřebíky do 

kůlů, které byly hlídány hlídači. Prohráli jsme. Pak jsme šli spát.  

Fery 

   



20. táborový den 

 Ráno byl o 5 minut posunutý budíček, protože včera byla hra zatloukání hřebíků. Jinak bylo 

koupání, snídaně, bubnování a potom jsme začali balit a sušit tee-pee. K svačině byla přesnídávka, 

potom byla přesnídávka, potom jsme dále uklízeli a sundávali plachtovku. K obědu byly fazole a 

červená omáčka. Po obědě jsme hned začali balit tee-pee a po té jsme měli polední klid. Taky bylo 

koupání. Po poledním klidu jsme vše možné uklízeli, skládali a balili. Během dne jsme se nastěhovali 

do hangáru, kde budeme spát.  Složili jsme hangáry a další plachty. K večeři byl smažák a lunchmeat. 

Tento den byl fajn. 

TinTin 

 

 



  

Oddílové zkoušky 

Bílý los 

 Radek mně vzbudil v 6:30, když jsem došel do kuchyně, Radek už měl připravené sirky, 2m 

provazu, já už měl s sebou nůž a papír s tužkou. Cestou k mému vyhlídnutému místu jsem to vzal přes 

studánku, kde jsem se pořádně napil. A pak už jsem pokračoval do remízku mezi Důl a tábor. Začal 

jsem tím, že jsem si našel místo na přístřešek, postavil jsem ho z různýcvh klacků a klád. Shromáždil 

dřevo na večer a svlažil jsem se v potůčku poblíž mého ležení. Potom jsem nařezal a usušil trávu pod 

sebe. Kolem 1 jsem vyrazil na obhlídku okolí a něco k jídlu, po chvíli jsem našel rybník, kde rostly 

třešně, takže oběd a večeře byla zajištěna. Asi kolem 6 jsem se vrátil k třešním. Pak se setmělo a já 

zalezl. Celkem rychle jsem usnul. Probudila mě až zima, a po zbytek noci jsem oči nezavřel. Asi kolem 

4 jsem vyrazil k táboru. Vzal jsem to kolem studánky po cestě do remízku nad táborem. Chvíli jsem 

čekal. Pak jsem rychle vyrazil a přišel jsem v 7:13. 

Steak 

Tři Zlaté šípy 

1. zlatý šíp: 12 hodin dokaž mlčet. 

Tato zkouška pro mě byla asi nejtěžší, den mi připadal strašně dlouhý a zajímavá v tom, že jsem 

nemohl odpovídat na pokyny ostatních lidí. Ale nakonec jsem to celkem úspěšně splnil, hned na první 

pokus. 

2. zlatý šíp: 12 hodin hladovět. 

Na této zkoušce mi nejvíce vadilo to, že jsem to jídlo nemohl ochutnat, a to že jsem měl hlad, už 

nebylo až tak hrozné. 

3. zlatý šíp: Nepozorované přespání mimo tábor 

Tato poslední zkouška už byla nejpohodovější. Noc jsem přečkal v průchodu na brambůrčí louku a 

kolem 8 jsem se vrátil do tábora zrovna na budíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Těšíme se na vás příští rok 
 

 

 


