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1. táborový den 

Sraz byl v 7:30 před klubovnou. Nejdřív jsme vyndávali 

věci ze staré klubovny. Pak přijela SCANIA a nakládali 

jsme věci z nové klubovny. Pak přijel autobus a všichni 

jeli do Bořic. Sklíčko vezl nějaké věci dodávkou a já jsem 

jel s Vaškem. Na vleku jsme vezli pět lodí. Jeli jsme dost 

pomalu a tak za námi byla celá kolona. Naštěstí jsme 

museli zastavit, abychom  koupili brambory a celá kolona 

nás předjela. V koloně jel i autobus, a tak se nám všichni 

přes okna vysmáli. Scania se vyložila na louce a vozili 

jsme věci z Bořic. Bylo strašný vedro, které bránilo v 

práci. Postavil se hangár a zásobák. Odpoledne všichni 

stavěli týpka. K večeři byly tradičně buřty. Večerka byla 

volná. 

Biggles 

 



2. táborový den 

Tento den byl pracovní - stavěcí. Tee-pee už jsme měli 

postavené, a tak jsme se mohli plně věnovat našim 

zadaným pracím. Letos poprvé většina staveb probíhala 

pod vedením roverů. Rozdělili jsme se do pracovních 

skupin. Já měl na starosti kuchyň. Jelikož kuchyň a 

jídelna se staví podobně, pracovali jsme spolu s King-

Kongem a naší stavební skupinou. První jsme stavěli 

jídelnu, ale dost tyčí se nedalo použít nebo vůbec nebyly, 

proto jsme museli vyrobit nové. Letos nám plachta 

docela vyšla. Poté, co jsme ji postavili, jsme si připravili 

rošty na kuchyň a počkali, až bude nasazen komín do 

kamen. Začali jsme stavět poličky a výdejáky a zjistili 

jsme, že na jednom z nich spalo vlče. S King-Kongem 

jsme postavili poličky pro ešusy, první málem nevyšla o 

pár cm. Celý den bylo fakt vedro, ale určitě to bylo lepší 

než velký déšť. Tento den utekl velmi rychle a byl fajn. 

Jacob 

 



3. táborový den 

Ráno jsme vstali, šli se vykoupat a nasnídat jako každý 

den. Poté nám byla přidělena práce: kuchyň, jídelna, 

molo a nějaké drobnosti jako brány na fotbal, hřiště na 

volejbal, sauna atd. Já jsem byl přidělen k molu. Než 

jsme šli, tak jsme si nařezali potřebné věci jako třeba 

kůly, lyže a prkna. Když jsme měli vše, tak jsme šli dělat 

molo. Stihli jsme jen zatlouct kůly a zatlouct lyži. Mezitím, 

co jsme stavěli molo, tak už bylo v táboře vše hotovo. 

Když jsme přišli my a navečeřeli se. Po večeři byl první 

sport, fotbal. Když jsme dohráli, tak bylo koupání, 

bubnování a zasloužilý spánek.  

Eragon 

 

4. táborový den 

Budíček byl jako vždy v 8:00. Poté bylo ranní koupání. 

Po vykoupání jsme si šli vyčistit zuby a pak na snídani. 

Také jsme dodělali drobné stavby v táboře. Další věc 

byla první etapovka. Etapa se jmenovala hledání hrobky 

královny Lostris. Na začátek etapy jsme si měli poslat 

zprávu v morseovce. Ve zprávě bylo ukryto místo, kde 

byly vykopávky. Na nalezišti jsme objevili střepy z 

květináče, které jsme měli slepit k sobě vteřinovým 

lepidlem. Na květináči bylo jméno zvířete (krokodýl 

nilský). Po slepení jsme měli běžet po směru, který nám 

určily kartičky. První byla u kamene U lišky. Tuto kartičku 

našel Salám a Ondra. Za dva dny jsme jí našli při cestě 



na jinou etapu. Od Lišky se běželo ke křížku a poté k 

panelům, a nakonec ke Kwaki. Cíl byl v táboře. Tato 

etapa byla moc zábavná. 

Piškot 

 

7. táborový den 

Ráno bylo jako každé jiné. Vykoupali jsme se a dali si 

snídani. Dopoledne probíhala soutěž Velká cena. Ze 

začátku jsme se učili uzle. Poté jich Vašek osmnáct 

uvázal a my jich museli co nejvíce poznat. Uzle to sice 

byly těžké, ale většině se dařilo. Hned po uzlech jsme se 

pustili do střelby. Šli jsme k rybníku, kde jsme našli terče 

a vzduchovky. Měli jsme tři střely na zkoušku a deset na 

střelbu do terčů. Všichni se velmi soustředili, takže nám 

střílení zabralo hodně času. Nakonec jsme se však 

všichni stihli vystřídat. Po obědě následovala etapa. 

Šéfové týmů si na záda přivázali barely a ostatní jim tam 

měli naházet co nejvíce šišek, před kterými šéfové 

utíkali. Většina se spolčila proti King-Kongovi, protože 

chtěli porazit ten nejlepší tým: Vítězné pracovníky. 

Vítězní pracovníci bohužel snad poprvé prohráli, ale 

stejně jsme si etapu užili. 

Klobouk 



 

8. táborový den 

Ráno jsme se ráno probudil  a vykoupali a nasnídali. 

Odpoledne byla velká cena a o poledňáku jsme si měli 

nasbírat 100 šišek na etapu.  Etapa byla, že šéfové týmů 

měli na zádech mít barel a vepředu batoh a ostatní jsme 

měli dát naší šišku do jejich barelu a když nás chytili, tak 

si dali do batohu šišku. Po etapě jsme šli k Bohdanovi 

brát bláto z jeho rybníku. Bylo to hrozné a smradlavé. 

Potom jsme se šli vykoupat. Potom byl volnější program 

a večeře, koupání a večerka.  

Filuta 

 



9. táborový den 

Dnes jsme jako obvykle vstali a šli se vykoupat. 

Dopoledne jsme trénovali a dělali velkou cenu. Pak jsme 

měli oběd. Byl celkem dobrý. Odpoledne měl etapu 

Lachtan. Byla o tom, že jsme startovali u Lachtana. Měl u 

sebe kartičku . My jsme si opsali kód a šli jsme na to 

místo, které tam bylo napsáno. Až jsme doběhli na to 

místo, tak tam byly čtyři skleničky. My jsme si vybrali 

jednu a běželi jsme na to místo. Tam byla buď jedna 

sklenička nebo opět čtyři. Jedna sklenička znamená to, 

že se musíme vrátit na to místo, odkud jsme běželi. Já 

jsem pokazil jenom jedno. Pak jsme normálně měli 

večeři, koupání, bubnován, a pak jsme šli spát. 

Blecha 

10. táborový den 

Ráno bylo jako každé jiné, budíček, koupání, čištění 

zubů s bubnování, řekli nám, že si máme opatřit tři klády 

a svázat je do áčka. Na dolním podstavci měla jezdit 

vlčata, která musela na celém okruhu jezdit na smycích, 

vystoupit a střílet z luku, házet oštěpem a sekerou. Co 

nedali, jeli v podobě trestného kola, když jsme je ujeli, jeli 

jsme do cíle slalomem a potom byla svačina a oběd, 

polední klid a odpoledne se jelo na ostro. Byli jsme 

poslední, vylosovali jsme si totiž vlče, co to moc 

neumělo. V další hodin jsme se připravovali na závod 

společně (sprint), tam jsme byli první, protože jsme měli 

jako jezdce Blechu a hodně jsme tahali. Potom byl 



softball, večeře a bubnování, čtení (Řeka bohů). Tento 

den byl výborný.                                                 

Kukuřice 

 

 

11. táborový den 

Já den začal Radkovou rozcvičkou. Poté začal normální 

program: ranní koupání, točení, snídaně a dokonce se 

šlo i na dřevo. Dopoledne bylo sportovní, hráli jsme 

fotbal a dodělávali kroniku. Po příjemném obědě jsem si 

užil poledňák, který byl úžasně ukončen Milanovým 

čtením. Odpolední etapa se konala na rybníce a připravil 

jí Vašek se Skůňou. Šlo o to, abychom doplavali z hráze 

pro lodě, které byly přivázané volně po rybníce. Každý 



tým si mohl vybrat. Po ukořistění lodi jsme museli 

ukořistit body. Muselo se jich nasbírat 7. Body byly 

plovoucí klády v rybníce, které byly označené 

kobercovkou podle toho, za kolik byla bodů. Neoznačené 

byly za 1 bod, s jedním proužkem za 3, se 2 pruhy za 5 

bodů a se 3 za 7 bodů. Na břeh se dopravovaly tak, že 

se zasekly sekerou a sekera, která byla přivázaná na 

provaz a táhla se za lodí. Po získání 7 bodů se celý tým 

nalodil a pluli po úzkém přítoku až tak daleko, že jsme 

dál nemohli, pak už stačilo jen dotáhnout loď na louku 

pod Lišku, kde na nás čekal Lachtan se Skůňou. 

K večeru jsme vyrazili na práci k Bohdanovi - zvedání 

bahna na valník. Naplnili jsme 3 valníky asi za 2,5 hodiny 

a šlo se do tábora až na mě. Já jsem ještě umyl valník a 

traktor a odešel jsem do tábora na večeři a koupání, pak 

jen bubnování a večerka.  

Ondra 

 

13. táborový den 

Tento den začal velice neobvykle. Jako každý jiný. To 

znamená budíček, koupání, zuby a točení. Dnes padlo 

číslo 9 => Hrající udělají dohromady 1000 kliků. Každý 

jich udělal cca 25. Ke snídani byl křupavoučký chleba. 

Po snídani byla první várka rukodělných prací s Kwaki. 

Já si původně chtěl vyrobit nové pouzdro na nůž, ale 

nakonec mně to nešlo, tak jsem to vzdal a napsal jsem 

dopis domů. Ten jsem poslal další den v Písku. Po sváče 

se pokračovalo v pracích. K obědu byl očekávaný 



Ondrův španělský ptáček v rozletu. Nakonec z toho 

vylezla klasická hořčičná omáčka. O poledňáku jsem 

došel na dřevo ke sněmáči a v tee-pee jsme vytvořili 

ohniště. Odpoledne se vrátil Radek a hned rozjel etapu. 

Museli jsme nosit postel a dvě bedny přes složitou trať 

zakončenou plavbou s věcmi od mola ke stavidlu. Jacob 

zapomněl dráhu a byl penalizován na 4. místo. My byli 

druzí. Po svačině byl týmový sportík - indiánský lacross. 

Můj tým vyhrál po vítězství 3:1 a 1:0. Myslím, že to 

všechny bavilo. V podvečer se odehrávalo vyhazovací 

kolo tvrďárny. Plavali jsme se zavázanýma rukama i 

nohama od mola ke stavidlu. Ferda, Šutr a Salám to 

nezvládli a nemohou získat šíp. Den jsme si užili a večer 

jsme šli spát nadšeni na výlet do Písku. 

Šákul 

 



14. táborový den – výlet do Písku 

Tento den byl budíček v 7:30, bylo koupání a točení 

kolem. Vytočilo se: Poledňák delší o 30 minut. My jsme 

měli službu a ke snídani jsme udělali chleba namazaný 

perlou namazaný povidly. Bylo bubnování už v tom, v 

čem jsme měli jet do Písku. Autobus jsme měli 

objednaný na 9:00. Dojeli jsme až před bazén. Pak jsme 

měli rozchod do 15:00, vlčata se vracela linkovými 

autobusy a my jsme šli pěšky. Nemohli jsme si ani 

nakoupit pití a těžké věci, protože jsme šli cca 20 km. Šli 

jsme přes Podolí II, Čížovou, Kožlí, Kwakiboudu a kolem 

Vraňáků až do tábora. Celý výlet se mi líbil. 

Králík 

       

15. táborový den 

Bylo ráno jako každé jiné, vstávání, koupání, čištění 

zubů, točení (padlo o 30 min. delší polední klid) a 

snídaně. Byly zbytky, co se nestihlo sníst za tu dobu, po 

snídani jsme se rozdělili do dvou skupin. První šla 

k rybníku Pančár a druhá zůstala v táboře s Kwaki a 

dělali rukodělné práce. Po obědě jsme se probudili, a 

když jsme vyrazili, tak jsme tam došli. Roztáhli jsme dvě 

celty přivázané k tyči, které jsme měli předpřipravené 

z tábora. Bohužel nám to bylo k ničemu, tak jsme si 

museli doplout pro pádla. Nakonec jsme dorazili 

s rekordním časem 1:40:52, takže Pracovní vítězové byli 

jako vždy první.                                              Malina 



17. táborový den 

Tento den začal jako každý den. Po koupání bylo točení, 

vytočil se o 30 minut delší poledňák. Poté bylo pískání a 

potom byl čas na šípy a na dodělání pomůcek na etapu. 

Pomůckami na etapu byly papírové míčky + patnáct 

trojnoh a štíty z krabic. Potom byl oběd, k obědu byl 

znojemský guláš s těstovinami. Po poledním klidu 

předala Salámova služba službu Stejkově službě. 

Skončil polední klid a byl čas na Lachtanovu etapu, která 

měla dvě části. V první části etapy jsme bojovali o města, 

město jsme dobyli tím, že jsme praskli nafouknuté 

balónky např. šiškou nebo dupnutím. V druhé části etapy 

jsme měli stavět trojnohy a naši šéfové je měli bourat. 

Všechno bylo ztíženo tím, že šéfové nás zabíjeli 

dotykem. Etapa se mi líbila, vyhrál Salámův tým. 

Šáša 

 



Závěrečka - Jacobův tým 

Závěrečka začala devatenáctý den ráno. Na kole se 

vytočila šestka -> koupání, ale TK řekl, že to znamená 

půl hodiny do závěrečky. V její první části jsme 

soutěžemi doplňovali kostičky do pyramid. Poté nás 

poslali na první okruh vedoucí přes křížek Bořice - 

Jarotice, Míreč, samotu U Nováka do Čimelic. Tam jsme 

nemohli najít křížek. Pokračovali jsme přes zámeček, 

Cerhonice do tábora. Po půlhodině odpočinku jsme 

vyrazili na druhý okruh přes Malčice, Mužetice do 

Pacelic. Místní kostel je opravdu chuťovka, po tmě jsme 

ho málem nenašli. Další zastávka byly Buzice, Karlov a 

Lom. Odtud zpět do tábora, kde pro mě tato etapa 

skončila. Jednička a dvojka šli ještě jeden okruh přes 

místa jako Lom, Pančár a Míreč. Zkrátka kolečko kolem 

tábora. Náš tým vyrážel čtvrtý, přišel druhý.  

Šutr 



 

 

Závěrečka - Ondrův tým 

Ráno bylo úplně normální. Před snídaní se jako obvykle 

točilo kolem štěstí. Vytočila se 6. Ale už to nebylo 

koupání, ale za 30 minut začíná ZÁVĚREČKA. Takže v 9 

hodin začínala závěrečka.  Závěrečka měla 2 části. První 

byla, že jsme dodělávali 10. patro na pyramidě. Kostičky 

jsme získávali tak, že jsme plnili proti sobě ve dvojici 

různý soutěže a tak jsme je získávali. Až jsme získali 

určitý počet kostiček do desátého patra, tak jsme vyrazili. 

Byly dva okruhy. My jsme nejdřív šli na ten delší. Po něm 

jsme šli do tábora a šli jsme na ten kratší, ale to už byla 

skoro tma. Z kratšího jsme se vrátili asi v 7:30. Pak už šli 



jenom 1 a 2 na další okruh. Museli obejít 5 skleniček a 

vylosovali si číslo a na tu skleničku se pak museli vrátit.  

Blecha 

 

Závěrečka - Salámův tým 

Závěrečná etapa 2015 začínala skrze točení kolem 

štěstí. Číslo 9 znamenalo, že za půl hodiny začíná 

závěrečka. Všichni byli velice šťastní. Vzhledem k tomu, 

že točení je vždy v 8:30, vše to začalo v 9:00. Závěrečka 

byla rozdělena na tři části. První část se skládala 

z různého plnění různých úkolů o různé délce, ale 

všechny byly stejně bodované. Za vítězství se mohlo 

získat 4 body do stavění našich pyramid z lega. 

Dostavěli jsme jako první a pak jsme mohli vyrazit ze 

všech nejdříve. Vyšli jsme směr kamenný kříž u Malčic. 

Z Malčic k tyči u Šamonic. Tam odsaď jsme vyrazili 

poprvé do pořádné díry. Křížek mezi Mužeticemi a 

Sedlicí. Potom přímo do Sedlice a ze Sedlice do 

Pacelického kostela. Od kostela jsme se dostávali do 

větších a větších skalních děr. Šli jsme k Buzickému 

rybníku k silu. To jsme nemohli najít a tak jsme potkali 

Ondru. Od téhle chvíle jsme i druhým kolem přes 

Čimelice a Karlov prostupovali spolu. Rozdělili jsme se 

až v táboře, kdy šéfové a dvojky odcházeli samostatně 

na poslední třetí okruh. Ten byl již podstatně kratší, ale 

stejně nám dal zabrat. Šlo se přes křížek za Pančárem, 

kamenný kříž v Malčicích, vodárnu za Holušicemi, ceduli 

konec Lomu směr Neradov, kapličku ve Strážovicích a 



nakonec zpět k Pančáru. Tato závěrečka byla celkem 

brutální, ale utekla mi rychle. Ušli jsme něco kolem 80 

km a na trase jsme byli cca 30 hodin.               

Šákul 

 

Závěrečka - Mabeho tým 

Jak tradičně byla etapovka zakončena závěrečnou 

etapou. Měla 4 části. V první části šlo o to dostavět svou 

pyramidu, na čemž poté záviselo i pořadí, ve kterém 

jsme vyráželi. První vycházel Salám, dále já, Ondra, 

Jacob a nakonec King – kong. Následovala druhá část. 

Každoročně to bylo i jako tradiční chození. Druhá a třetí 

část byly přibližně stejně dlouhé okruhy. Jeden měl 27 

km a druhý 30 km. Týmy měly mezi sebou ze začátku 

minimálně půlhodinové rozestupy a byly vysílány 

střídavě na dva okruhy. Můj první okruh vedl přes 

Čimelice a Cerhonice. Vycházeli jsme v 10:30 a návrat 

jsme zvládli v 19:00. Následoval druhý okruh, který vedl 

přes Malčice a Buzice. Na tomto okruhu jsme byli od 

19:30 do 5:40. Už jsem doufal, že bude konec, ale zmýlil 

jsem se. Radek vyslal už jen mě s Piškotem na třetí 

okruh. Tento okruh již sice nebyl dlouhý jako dva 

předchozí, ale když se k tomu přidala naše únava, bylo 

hotovo. Poslední okruh měl jen 5 skleniček a to: kaplička 

v Mužeticích, křížek za Pančárem, kamenný kříž 

v Malčicích, celule „Lom“ směr Neradov. Byli jsme 

s Piškotem až velmi unavení, a tak jsme šli pomaleji než 

předtím. Trochu jsem se bál, ale nakonec jsme došli 



první. Závěrečka přišla letos opravdu nečekaně. Jednak 

začala hned ráno po návštěváku a navíc nám to oznámili 

přes točení kolem, kdy na místo trestu koupání v rybníce 

řekli: „Za 30 minut začíná závěrečka.“ 

Mabe 

 

Závěrečka – King-kongův tým 

Závěrečka začala tak, že jsme jako každé ráno po čištění 

zubů šli na  točení a čistou náhodou padlo číslo šest, což 

znamenalo, že za třicet minut začíná závěrečka. 

Závěrečka byla rozdělena na dvě části a ta další se 

rozdělila na další tři. První část spočívala v tom, že jsme 

museli dostavět desáté patro a druhá část byla chodící. 

Bohužel kvůli špatnému počasí jsme vyrazili poslední. 

První sklenička byl kamenný kříž u Malčic a pokračovalo 

to ke druhé skleničce, která se nacházela na 



trigonometrickém bodu za Kožlím, dále to pokračovalo 

ke třetí a poté ke čtvrté a poté dál až k osmé skleničce, 

poté sice až ve tmě jsme přišli do tábora, kde jsme se 

dozvěděli, kam jít na druhý okruh, na který jsme vyšli za 

třicet minut, k první skleničce jsme došli zhruba za dvě 

minuty, bolely nás nohy z prvního okruhu, ale přesto 

jsme šli dál, už nás začínaly bolet nohy. Mezi 3. a 4. 

skleničkou u prvního okruhu jsme došli k Biologickému 

rybníku, kde začala první delší desetiminutová 

přestávka, poté asi u 7. – 8. skleničky jsme potkali 

agresivní koně, kteří nás chtěli udupat a sníst, ale jako 

nejlepší cenu jsme si s nimi poradili. Když jsme došli 

druhý okruh, tak nám řekli, že bude ještě třetí okruh, na 

který jdou 1 a 2. Vypadal tak, že je krátký akorát, že se 

muselo chodit z jedné strany na druhou a nakonec to byl 

snad nejdelší okruh. 

Malina 



Velké ceny 

Letos na táboře byly poprvé velké ceny v různých 

disciplínách. Zde jsou výsledky: 

Dohromady (tzn.: střelba, lesní moudrost, plavání, 

signalizace, uzlování) : 

1. Jacob 

2. -3. Šákul 

2. -3. Ondra 

4. Mabe 

5. -6. Králík 

5. -6. Karatista   

 

Složení týmů a jejich výsledné pořadí 

1.       Mabe, Piškot, Králík, Karatista, Tintin 

2.       Jacob, Ferda, Šutr, Filuta 

3.       Ondra, Biggles, Hanuman, Blecha, Kukuřice 

4.       Salám, Šákul, Eragon, Šáša 

5.       King-kong, Klobouk, Malina, Hlína  

 

 

 



 

Těšíme se na vás příští 

rok… 

 


