
 

 

Tábor 2017 
V keltském oppidu 

 

  



 

 

1.Den 

Ráno jsme se sešli v odporných 7:30 u klubovny vlčat. Hned jsme začali nosit věci které jedou 

do Bořic. To bylo vzhledem k počtu lidí hned hotové. Po vyvožení staré klubovny jsme se 

přesunuli do Výstavní. Tam přijel i náklaďák. Po dostání latríny a podobných věcí na korbu 

přejel ke staré klubovně. Tam jsme rychle naložili vše, co se válelo okolo a začali se naloďovat 

do busu. Jen co jsme se probili zácpou na dálnici, začali jsme rozebírat stodolu. Pomocí Avie 

jsme přemístili všechny tyče, stoly, postele apod. na louku. Tam jsme začali přerovnávat 

bedny a plánovat revoluční umístění kuchyně. Pak jsme postavili zásobák, hangár a začali 

týpka. To bylo náročné. Večer byli buřty a šlo se spát. 

Šutr 

2.Den 

Po probuzení v našich nově postavených tee-pee jsme šli na koupání. Jako každý den na 

koupání navazuje čištění zubů, snídaně a bubnování. Tento den však nebyla snídaně jako 

vždy. Neměli jsme ještě postavenou jídelnu a kuchyň. Tento rok se jídelna a kuchyň stavěli na 

velmi specifickém místě. Oproti minulému roku, kdy tyto budovy stály na louce, tento rok 

jsme je postavili ve křoví naproti zásobáku. Po snídani se pokračovalo ve stavbách jako minulý 

den. Začala se kopat latrína. Při výkopu díry na latríně se objevil problém. V díře byl kámen o 

velikosti vlčete. Kopáče nenapadlo nic lepšího, než že ten kámen vyndáme. Asi po 20 

minutách a několika neúspěšných pokusech se kopáči rozhodli rozlámat kámen palicí. Tento 

nápad také nevyšel, a tak museli přistoupit na poslední plán. Vykopat metr hlíny na druhé 

straně. Toto byl náš 2. táborový den plný nápadů a také neúspěchů. 

Piškot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Den 

Ráno jsem vstal. Pak jsem se šel koupat. Pak jsem si vyčistil zuby a pak byla snídaně. 

Dopoledne jsme stavěli kamna a jídelnu. Potom byl oběd a polední klid. Po poledňáku se 

rozdělili týmy na etapovku. Pak se dodělala výbava jídelny a kuchyně. Večer jsme hráli fotbal. 

Pak byla večeře, večerní koupání, pak sněm, a pak se šlo spát. 

Dimo 

4.Den 

Ráno byl budíček v 8:00 hod. Běželo se na rozcvičku, kterou vedl Mabe. Dopoledne probíhala 

ještě dostavba tábora. Na konci poledního klidu byl další úkol tvrďárny. Odpoledne byla etapa. 

Na starosti jí měl Radek. Bylo to hledání místa na oppidum (starobylé město, které bylo 

obýváno kelty). Spočívalo to ve vyluštění šifry, která měla podobu souřadnicové sítě. 

Výsledkem bylo slovo „MAZÁNKA“, tzn. Jsme celý tým běželi na boudu pod mazánkou, kde 

jsme našli herní plán, což bylo oppidum. Po etapě byl sportík pod vedením Ferdy. Ještě jsme 

nebyli v týmech jako minulý rok. Hrál se fotbal. Večer bylo bubnování a šlo se spát. 

Králík 

5.Den 

Dneska byla rozcvička na hrázi a vedl ji Ondra. Cvičili jsme s ručníky. K snídani byl chleba 

s pomazánkou a kečupem. Dopoledne byl program volnější. S Vaškem se odléval cín. To bylo 

něco nového. Do hrníčku se naštípala cínová tyč a hrníček se dal na propanbutanový vařič 

a za chvíli, už byl cín roztavený a mohl se vlévat do forem. Já jsem si odlil cínový totem. Také 

se vyřezávali dřevěné kostky na etapu, která přijde v příštích dnech. Nechybělo ani lepidlo a 

látky na dodělávání šerp. K obědu bylo kuře na paprice od Šutra. Po poledním klidu se šlo 

pískat morseovku. Pak byla Salámova etrapa přivážení materiálu na stavbu oppida. To bylo o 

tom, že týmy musely běhat pro suroviny „papírky“, které byly rozmístěné po blízkém okolí. 

To vyhrál Karatistův tým. 

Tintin 

6.Den 

Ráno jsme se probudili v 8 hodin a rozcvičku měl Jacob. Potom jsme šli do rybníka a dělali 

všechny věci co jsme měli. Po bodování jsme šli na dřevo a pak větší lidi tavili bronz. Byli tam 

dva měchy a pec. Postupně jsme tam přisypávali dřevěné uhlí a koks a udělali asi 100 °C a pak 

Jéža vylil bronz do formy. Bylo to zajímavé. Potom tvrďáci stříleli o oběd a byl poledňák. Po 

poledňáku se barvily obleky. Pak byla večeře a potom byl volejbal. Na večer odešli ti, co se 

přihlásili na noční nošení ohně pryč. A potom bylo bubnování a šlo se spát. 

Filuta 

 



 

 

 

7.Den 

Tento den začal pro většinu tábora, jako vždy, budíčkem. Jenom pro tvrďáky začal o něco dřív. 

Na snídani byl chleba se sýrem. Dopoledne se dělala práce. Část lidí šla na dřevo do sněmáče, 

a část šla vytrhávat rákosí do rybníka. Později se v rybníce objevili i ti, kteří byli na dřevě. 

Proběhla velká cena v uzlování. Potom byl čas na šípy apod. Na oběd byly noky se zelím. Po 

skončení poledňáku proběhla etapa, Tkáňova, na kterou byly potřeba ty naše kostky. 

Jmenovala se Výbava keltského bojovníka. Na tuto etapu musel mít každý tým vyrobenou 

hrací kostku, která zároveň sloužila jako figurka k pohybu na herním plánu. Různé věci 

výbavy byly rozmístěny ve skleničkách v blízkém okolí tábora. Bohužel jsme skončili 

předposlední. Večer bylo bubnování jako vždy a šli jsme spát. Den byl super 

Králík 

8.Den 

Tento den začal jako každý jiný. Budíčkem, rozcvičkou s Ferdou, koupání, čištění zubů, 

přičemž se Vašek už od začátku tábora ani jednou nečistil dáseň. Poté byla snídaně, ke které 

byl starý rohlík s vynikajícím medem. Po snídani bylo bubnování a zasekávání sekery. 

Dopoledne jsme pracovali. dodělávali se celty nad postelemi vlčat a já jsem s ostatními trhal 

rákos z věčně zeleného rybníka. Oběd se bez žádného obzvláštnění s pískáním morzeovečky a 

znojemskou. Celý poledňák jsem si četl knížku a po poledňáku byla morseovka. Odpolední 

program byl založen na etapě, kde jsme měli na zádech čísla a ostatní z ostatních týmů se 

snažili zjistit jaké máme číslo na zádech, ale čísla byla napsána nějakými runami. My jsme 

byli čtvrtí ze sedmi týmů, jelikož zbylé tři týmy se spojili a zaútočili na ostatní a na nás. 



 

 

K večeři byla pro změnu večere se sekanou a bramborem. Večeře nebyla špatná a docela ušla. 

Po večeři jsme hráli hry až do konce. Vlčata hráli hrady s Ondrou a velký oddíl hrál volejbal, a 

lidi co volejbal neumí hráli přehazku a stejně nám to moc nešlo. Pak bylo bubnování, večerka a 

spaní. 

Akordeón 

9.Den 

Tento den začal skoro jako každý jiny, až 

na to, že byl bez lidí, kteří šli na 

dvacetičtyřhodinovku. Jinak byla 

rozcvička, koupání a čištění zubů. 

Následovala snídaně, ke které byl chleba 

s marmeládou. Bubnování, bodování a 

začal dopolední program. Celé dopoledne 

se dělala nováčkovská a šípy. K obědu 

byly lívance se skořicí nebo marmeládou. 

Po poledním klidu se hrála SAFARI. 

Postupně přivážel tkanička lidi z 

dvacetičtyřhodinovky. Pak byla večeře, 

koupání a bubnování. 

Papája 

10.Den 

Tento den začal jako obvykle rozcvičkou a koupáním. Po snídani a bubnování byla rukodělná 

etapa. Vyráběli se prsteny, náramky atd. Poté se hodnotily týmy podle kvality výrobků. Po 

obědě se hrála Vaškova vodní 

etapa. Týmy se v co nejkratším 

čase snažili získat 99 bodů. Body 

se získávali tak, že se přinášeli na 

své stanoviště v podobě kulatiny. 

Na rybníku byly i lodě. Lodě se 

používali k převážení většího 

počtu kulatin (bodů). Zatímco vy 

jste mohli vzít jednu kulatinu na 

lodi jste mohli vézt kulatinu 

v maximální hodnotě 30 bodů. 

Lodě, ale mohli být sestřeleny 

střelami (tenisáky) a torpédy (PET 

flaškami). Etapa byla super, vyhrál 

jí Piškotův tým. Po etapě byla 

večeře, sportík, koupání, bubnování a pak se šlo spát. Den byl super.  

Anonym 



 

 

11.Den-Výlet do Písku 

Jako každý rok, tak jsme i letos jeli na výlet do Písku. Já a nějací šéfové týmů jsme šli 

s roverama tradičně pěšky až tam. Cestou nám ale Tkanička zavolal, že je zavřený bazén, 

tudíž jsme lehce zvolnili, ale pořád jsme šli rychle, protože jsme už tak nestíhali domluvený 

sraz. Když jsme došli tak jsme se nejprve vypravili do Army shopu, pak do kavárny a pak na 

sraz na náměstí. Po srazu jsme šli na jídlo do dobré restaurace a po jídle jsme si šli sednout na 

takový ostrov. Tam jsme potkali olympionika a mistra světa v cyklistice v jedné osobě. Byl to 

milý starý pán, který měl dobrý smysl pro humor. O Salámkovi řekl, že vypadá jako popelnice. 

Pak jsme si ještě koupili nějaké jídlo a kebab zpátky do tábora. Den jsem si užil, protože jsem 

si já (i ostatní) trochu odpočinuli od táborové aury a klimatu. 

Šákul 

12.Den 

Tento den začal jako každý rozcvičkou a koupáním. Po chlebu s džemem ke snídani 

následovalo ranní bubnování a výroba lapačů snů s Kwaki. Po výrobě lapačů snů se začalo 

přestavovat sněmovní týpí na větší. Po poledňáku byla Salámova etapa s názvem Pečení 

obilné placky. Šlo o to rozehřát kámen a na něm upéct placku, která se skládala z mouky, vody 

a různého koření. Známkovala se chuť. Po pečení placek následovalo večerní koupání a sněm. 

                                                                                                                                          Nik 

 

 

 



 

 

Nejstarší 

1. Mravenečník 

2. Adam 

3. Lišák 

4. Delfín 

5. Tučňák 

6. Myšák 

7. Přízrak 

 

Starší 

1. Mýval 

2. Kiki 

3. Diblík 

4. Tukan 

5. Svišť 

6. Vlčí Zub 

 

13.Den-skleničkárna 

Ráno začal den stejně jako jiný akorát s tím rozdílem, že šéfové a dvojky měli za sebou již 

hodinový okruh, který určil pořadí, ve kterém se vycházelo. My vycházeli předposlední. Ve 

skleničkách byli kromě lístků, kam jsme se zapisovali a směru dál, také jantary. Jantary byli 

v sáčcích po třech, dvou anebo jeden. Během druhého okruhu jsme sesbírali co nejvíce těchto 

jantarů. Na konci okruhu jsme odložili vlčata, dali si večeři a vyrazili jsme na poslední okruh. 

Tam byli jen 4 skleničky: Křížek mezi Bořicemi, Strážovicemi a Jaroticemi, Kaplička za 

Strážovicemi, trafo ve Stráži a trigonometrická tyč mezi Mírečí a Neradovem. Ve třech z nich 

nebyli jantary, ale v té poslední jich bylo moc. My tam byli první a bylo jich tam 15. Cestou 

jsme potkali Králíka a Šutra a tak jsme šli spolu. V Lomu jsme udali psa a pak jsme šli do 

tábora. Tady byla velká hostina s kuřetem, pudingem a ovocem. Skleničkárna byla záživná, 

byl jsem dost unavený, ale líbila se mi.  

Šákul 

14.Den-závěrečná etapa vlčat 

Tento den začal jako každý jiný. Byl budíček, rozcvička, koupání, a nakonec i čištění zubů se 

snídaní. Poté jsme měli bubnování a bodování pořádku. Když se dobodovalo šli všichni kromě 

služby na dřevo. Poté se šla připravovat závěrečka vlčat. A také se plnilo pár šípů. Náš tým 

měl běhání pro tenisáky. To spočívalo v tom, že vlčata měla třicet sekund na to, aby běžela pro 

první míček tři metry od startu pak pro druhý čtyři metry, a tak pořád dál. Nejrychlejší vlče 

jich dalo sedm. Celá závěrečka vlčat spočívala v tom, že měli nějaké úvodní místo, od kterého 

vybíhala po různých stanovištích. Nakonec se vše vyhodnotilo a vyplatily se peníze. Pak byla 

svačina a po ní sportík-fotbal. Po fotbale byla večeře. Po koupání jsme měli bubnování, na 

kterém se shrnul celý den a pak se šlo spát. Hlavně se celý den všichni těšili na návštěvák. 

Anonym 

Výsledky Závěrečné etapy vlčat 

Mladší 

1. Hurvajs 

2. Damián 

3. Pan Brouček 

4. Adam Krtička 

5. Vokoun 

6. Želva 



 

 

15.Den-návštěvák 

„Budíček!“ tímto slovem začal i tento táborový den. Bohužel celý den pršelo, a tak byla zima. 

Na rozdíl od ostatních jsem tentokrát jel do Prahy. Znova bych chtěl poděkovat Králíkově 

mámě. Domů jsem přijel v 10:00 a v 18:00 jsem měl být na Roztylech. Po příchodu domů 

jsem využil příležitost a šel jsem se vyprázdnit na porcelánový trůn tzv. záchod. Po tomto 

úžasném činu jsem se šel vykoupat. Čistý a navoněný jsem se připojil ke zbytku rodiny a 

pomáhal při kuchtění. K obědu byla domácí pizza, každý si nandal, na co měl chuť. Po obědě 

byl odpočinek a povídání si se zbytkem rodiny. Po cca 2 hodinách nastal čas oslavit mé 17 

narozeniny, které slavím 21,7 tudíž na táboře. Poté co jsme si dali dort a stroopwafel 

(nizozemské pečivo) jsem si začal balit. Pak jsme ještě dokoupily potřebné věci a já vyrazil na 

Roztyly, kde už čekalo králíkovo auto.  

Šáša 

16.Den 

Ráno se vstalo v 8:00, poté byla rozcvička a koupání. Šlo se na dřevo a k svačině byli buchty. 

Po svačině byla velká cena rozdělávání ohně ze špalku, poté finská stezka. Spočívalo to v tom, 

že se šlo po lanech a poté se běželo k fáborku. Následoval oběd. Po obědě byla etapa. Běhalo se 

po fáborcích tak, že jeden byl v poli a druhý mu házel kostkou kam má jít. Po svačině se dělali 

šípy. Zítra měl být totiž mimořádný sněm, a tak jsem musel udělat minimálně 2 šípy. Po 

večeři se pak hrál lakros na tři týmy. Byl jsem se Šákulem a zvítězili jsme. Pak bylo koupání, 

bubnování a šlo se spát.                                                                                                 Surikata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěrečná etapa 

Závěrečná etapa začala tím, že jsme luštili šifry z indicií, které jsme si kupovali vždy po etapě. 

Každá z těchto šifer ukrývala místo někde v okolí tábora. Když jsme obešli všechna tyto místa, 

získali jsme kód k otevření bedny. V bedně byl pytlíček s lokacema kde jsou skleničky. Ve 

skleničkách byly pytlíčky s kořením do lektvaru. Ze začátku pochodu se mi šlo dobře, až asi po 

hodině mě začaly bolet nohy, ale dalo se to vydržet. Teprve ráno to bylo těžší, protože jsme šli 

vlhkou trávou, takže jsem měl úplně vlhké boty. Ke konci závěrečky jsem si dal žolíka a díky 

tomu jsem mohl zůstat v táboře, než si pro mě zase přišli. Naštěstí jsem šel už jen konec. Šel 

jsem ho s Ferdou, protože Eragon měl úplně zapařené nohy. Když jsme došli byl jsem velmi 

rád. Pak jsme šli spát. Druhý den ráno, po tom, co jsme se všichni vyspali, každý tým uvařil 

svůj kouzelný lektvar. Podle chuti se pak vytvořilo pořadí týmů.  

Rychlonožka 

22.Den 

Den začal jako vždy. Budíček, rozcvička, koupání, snídaně, bubnování, bodování a poté byl 

program. Program spočíval v tom, že to bylo něco jako triatlon. Řekli nám kudy máme běžet a 

vyběhli jsme. První se běželo na stavidlo, kde se závodilo na lodích, poté jsme běželi ke křížku. 

Cestou zpátky jsme stříleli u Lišky ze vzduchovky. Pak se běželo na molo obplavat bójku a pak 

k L remízku, kde jsme znovu stříleli. Pak už se jen doběhlo do tábora na náměstí, kdy byl cíl. 

Poté byla svačina, oběd, poledňák a po poledňáku byl už jen zkušenostní běh se 13 

stanovištěmi. Po běhu byla večeře a spánek. 

Eragon 

 

 

Výsledky Etapové hry velkého oddílu + nejstarších 

vlčat: 

1. Eragon, Rychlonožka, Akordeón + Tučňák 

2. Karatista, Tin-tin, Ananas + Mravenečník, Dan  

3. Králík, Filuta, Surikata + Lišák 

4. Šákul, Papája, Nik + Adam 

5. Šáša, Petr, Dimo + Přízrak 

6. Šutr, Krab, Žluťásek + Myšák 

7. Piškot, Martin, Bofin + Delfín
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Těšíme se na vás příští 

rok! 

 

 


