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Předmluva  

Právě držíte v rukou Pamětní knihu z krhútského 

Tábora táborů 2018. Ten se konal v jižních 

Čechách nedaleko vesnice Bořice. Na 

následujících stránkách se dozvíte, jak vypadaly 

jednotlivé dny, které Krhúti na táboře strávili.  

 

Dny označené * jsou z důvodu neúplné táborové 

kroniky staženy z FB Krhúti. 

 

Pozn.: všechny články jsou opsány s originálními 

chybami  

Králík 

 

  



1. táborový den 

První den jsme měli sraz u klubovny vlčat, kde 

jsme si naložili věci a vyjížděli jsme. Jeli jsme 

asi dvě hodiny, než jsme dorazili do Bořic. Tintin 

potom přelezl vrata a otevřel nám. Asi pět hodin 

jsme vykládali ze stodoly týpiovky, postele a 

ostatní. Potom jsme vyrazili stavět tábor. Nevím 

proč, ale Mogadišuovi trvalo strašně dlouho, než 

postavil týpko, zatímco já, Krab, Nik a Ananas 

jsme to stihli asi za hodinu. K večeři jsme měli 

buřty s chlebem. 

Mravenečník 

  



2. táborový den 

Dnes je 2. táborový den. Začal ranním koupáním. 

Poté se rozdělily práce. Musela se postavit 

kuchyně, jídelna, kamna a marodka. Již 

dopoledne se dostavěla marodka. Po obědě 

(buřtguláš) se ještě stavěl sněmáč. Dostavěla se 

kuchyně, která ještě nebyla zařízená a jídelna, ve 

které nebyly žádné stoly ani lavičky. Den jsme 

zakončili večeří a koupáním, po kterém 

následovala večerka. 

Krab 

 

  



3. táborový den 

Tento den začal klasicky rozcvičkou a koupáním 

v zeleném rybníce. K snídani byl výjimečně 

čerstvý chleba s pomazánkovým máslem. 

Dopoledne se dělaly kamna a přebírala hromada. 

Těsně před obědem přivezli odřezky dřeva. 

K obědu byly knedlíky se zelím a cibulí. 

Odpoledne se dodělaly kamna a začaly rozebírat 

přivezené balíky dřeva. K večeři byla čína. Po 

večeři jsme se mlátili mečema. Po té byl sněm. 

Papája 

  



4. táborový den 

Ráno byl budíček hraný Šákulem na kytaru. Pak 

byla poprvé za tábor rozcvička po týmech. 

Následovalo koupání, čištění zubů a snídaně. Ke 

snídani byl chleba nebo rohlík s máslem a 

k tomu kakao. Potom jsme chvíli pracovali a 

učili se šifru playfair. Po svačině byla 1. etapa, 

na které jsme měli za úkol sestavit mapu pomocí 

hvězdicovky a najít Kapitána Nema. Poté byla 

scénka a hned po ní oběd párek s kaší. Pak byl 

poledňák a bodování tee-pee. Hned po tom byla 

vodní etapa, na které jsme měli sbírat dřeva 

z vody. Pak byla svačina a po ní jsme dělali zase 

nějaké práce a stavěli tee-pee pro vlčata. Hned na 

to večeře a nějaký naučný program. Potom jsme 

se šli vykoupat, bylo bubnování a spaní. 

Martin Dřevolezec 

  



5. táborový den 

Tento den začal jako každý jiný. Rozcvička po 

týmech, koupání v rybníce, čištění zubů, snídaně – 

chleba s paštikou a čaj, bubnování a pískání. Šutr 

zorganizoval „výlet“ po okolí na celé dopoledne 

(přes křížek v Malčicích, okolo Pančáru až na 

Strážák) jsme šli v devíti – 3 týmech. K obědu byly 

knedlíky s masem, zelím a cibulkou od Králíka. Byl 

poledňák, kdy jsme z rybníka stahovali žabinec a 

plnili si šípy. Po bodování byla další celoodpolední 

etapa na téma táboru Mafie – těstovinový běh. Šifra 

nás dovedla přes panely, Kwakiboudu a úkoly u 

tábora do cíle. V táboře jsme vařili těstoviny až do 

tmy. Po hodnocení těstovin s omáčkou bylo koupání, 

bubnování a večerka. 

Matěj 

  



6. táborový den 

Vzbudili jsme se a byla rozcvička, koupání a 

čištění zubů. Následně byla i snídaně. Byla 

vánočka s kakaem. Konečně. Pak bylo pískání a 

Radkova etapa. Ta spočívala v tom, že jsme měli 

města, ve kterých byly krysy s morem. A my 

jsme se jich měli zbavit do jiných měst. Poté byla 

svačina a pak 1. kolo Velké ceny ve střílení. 

Následoval oběd, pak poledňák a pokračování ve 

střílení. Potom byla další etapa, na které jsme 

dostali 200 m provázku a měli jsme obmotávat 

co nejvíce stromů. Byli tam i stromi za 4 body, a 

to ty, na kterých byl červený šátek. Pak byla 

svačina, sportík, večeře a poté i koupání, čištění 

zubů a bubnování. 

Martin Dřevolezec 

  



7. táborový den 

Po tradičním zahájení dne následovala Piškotova 

etapa – egyptsky napsat jméno našeho týmu. Po 

snídani – vánočka s máslem, s marmeládou a 

čajem a po bábovce nebo sušenkách ke svačině 

jsme si dělali šípy nebo nováčkovskou. K obědu 

byly knedlíky plněné uzeným masem a 

s cibulkou. Při odpoledňáku jsme opět dělali šípy 

a připravovali se na Radkovu etapu – běh na 

Mužeťák a zpět přes sedm různě bodovaných 

kontrol do hodiny s délkou okolo 8,5 km. Na 

Mužeťák jsme doběhli jen čtyři: Tintin, Králík, 

já, Kara. Ke svačině byl chleba s taveňákem a 

k večeři lívance s marmeládou, cukrem nebo 

samotné. Bylo koupání, čištění zubů, bubnování 

a „výlet“ po okolí. Naštěstí jsme se mohli po 1 

skleničce vrátit do tábora a po půlnoci jít spát. 

Matěj 

  



8. táborový den 

Tento den začal tradičně jako každý jiný budíčkem a 

rozcvičkou po týmech. Následovala snídaně, bubnování a 

morseovka. Dopoledne byla činnost na téma táboru Mata 

a Pata. Každý tým z velkého oddílu měl za úkol vyrobit 

minimálně 15cm dlouhé autíčko ze dřeva. Ještě před 

obědem probíhala „na pozadí“Lachtanova etapa tábora 

Prakršno. Postupně chodily týmy do připraveného 

bludiště z provázků natažených mezi stromy 

symbolizujícími kanalizační síť. Pak byl oběd a polední 

klid. Po poledňáku bylo vyhlášení několika etap (které 

jsem mimochodem vyhrál) a pohyby na herním plánu. 

Celkem jsem za toto tažení získal 24 písmen do celkové 

šifry. Odpolední svačina byla posunutá z důvodu práce u 

Bohdana, kterou jsme přesunuli na tento den z důvodu 

špatného počasí. Přerovnávali jsme mu dřevo. Na začátku 

to vypadalo, že to asi nezvládneme, ale jakmile jsme se 

do toho pustili, netrvalo ani dvě hodiny a měli jsme 

HOTOVO. Po práci bylo zasloužené tradiční koupání 

v Bohdanově rybníce, ale z důvodu nízkého stavu vody 

bylo skákání zakázáno. Večeře pak byla normálně. Pak 

klasické bubnování, na kterém jsme se rozdělili do dvojic 

na Lachtanovu velkou hru 24-foto. Byl jsem s Ananasem. 

Dle mého názoru to byl úspěšný a produktivní den. 

Díky Králík 

 

 

 

 



9. táborový den 

Tento den začal jako každý jiný, ovšem s jednou 

změnou, Karatista, Mogadishu, Tintin, Králík, 

Matěj, Papája, Ananas a Martin nebyli v táboře. 

Přihlásili se totiž na 24-fotku. Jinak probíhal den 

docela normálně – budíček, ranní koupání, 

snídaně a ranní bubnování. Po pískání byl Šutrův 

program. Týkal se úryvku z knížky Divocí a zlí: 

Čas mrtvých. Z toho vyplynuly další části. Byly 

celkem 4. První se týkala nalezení archy úmluvy, 

druhá výroby mečů, třetí použití archy a poslední 

boj se sv. Pajthym (Šutrem). Den jsme zakončili 

koupáním, bubnováním a večerkou. 

Krab  

 

  



10. táborový den * 

Velký oddíl dopoledne vyráběl indiánské 

předměty a kajaky z lískových prutů a celt, 

vlčata mezi tím měla egyptskou etapu a krmila 

svého faraona. Odpoledne jsme všichni vyrazili 

na společnou hru se skauty z vedlejšího tábora. 

Večer je tradičně věnován sportu. Zítra vyrážíme 

na výlet do Písku, tak nám držte palce, ať se letos 

do bazénu dostaneme (prý má otevřeno). 

  



Písek 

Ráno byl budíček o půl hodiny dřív, aby se 

stíhalo na bus. Po koupání a rozcvičce byla 

snídaně - chléb s džemem. Mně chutnalo. 

V autobuse byla klymoška, což se všem líbylo. 

K bazénu to ale bylo 30 minut. V bazénu byla 

sranda. Po bazénu se šlo na náměstí. Oběd byl 

klasicky rohlíky se šunkou a k pití trochu 

chemikálií s názvem olé. Pak byl rozchod a 

volno až do 4 hodin, ve dvě jsme mohli jít do 

Mraveniště. Mraveniště bylo zajímavý a divný, 

mohli jsme pobíhat a dělat blbyny. Jedna paní 

nás dokonce seřvala. Den se mi moc líbyl. 
Pozn. Autor neznámý 

  



12. táborový den* 

Je trochu zima. My to ale vydržíme, jsme skauti.  

Dopoledne jsme zašli na dřevo, pokračovali v 

rukodělkách a ve volných chvílích zbyl čas i na 

hry. Po poledňáku měla vlčata i velký oddíl 

etapu a pak velkou hru. Tu ale ukončila 

megabouřka s kroupama. Nakonec ale zase vyšlo 

slunce a vykouzlilo duhu. 

 

  



13. táborový den 

Tento den začal jako každý jiný, rozcvičkou po 

týmech a koupáním. Ke snídani následoval chléb 

s medem a poté začali rukodělky s Kwaki. Po 

svačině Milan povídal k šípům a pak byl oběd. 

Po poledňáku byla Tkáňova etapa. Šlo o to 

natrhat rákos a pomocí připraveného 

tkalcovského stavu udělat do 90 minut co 

nejdelší rohož. Po této etapě byla Salámova 

činnost jménem gamebook. Každý tým dostal 

desky kde byl příběh u kterého jsme postupně 

vybírali různé možnosti aby mohl pokračovat 

děj. Večer bylo koupání a sněm. 

Nik  



14. táborový den* 

Konečně svítí sluníčko a je teplo. Toho jsme 

hned využili na vodní etapu (Vikingové). Krom 

toho jsme vázali uzly, stříleli a hráli házenou. 

Vlčata měla dnes svou závěrečnou etapu, 

předávaly se odměny a vyhlašovalo bodování. 

Večer budou vlčata péct hady a v noci několik 

Pavouků absolvuje závěrečnou cestu a přejdou 

do velkého oddílu.  

 

  



Návštěvák 

Návštěvák začal jako každý den a to budíčkem, 

koupáním a snídaní. Po snídani se bubnovalo a 

čekalo na 9 hodin. Rodiče přijeli. Naše máma 

v 9:10. Jeli jsme do Prahy a domů. Doma jsem se 

osprchoval teplou vodou, poté jsem jedl. Zahrál 

si na počítači a na tabletu, spal jsem apod.. Po 

obědě jsem musel vyrazit zpátky na silnici. 

V táboře jsme pak hráli football a my vihráli, 

bylo to 3:2. Potom jsme se byli koupat, 

bubnování, čtení Prašiny. Potom jsme šli spát. 

Tuč 

 

  



16. táborový den 

Den začal, jako každý jiný, budíček, rozcvička a 

snídaně, po snídani bylo bubnování. Dopoledne 

byla Šutrova etapa, ke které nám četl příběh. 

První část jsme hrály týmy proti sobě. Druhá část 

byla o mnoho těžší, protože nás „lovili“ roveři. 

Poté byl oběd. Po obědě byla velká cena lesní 

moudrosti. Nejdříve jsme rozdělávali oheň 

z ocílky a pazourku. Následovala činnost souboje 

na lodích, která se kvůli službě nedokončila. 

Během bojů na lodích odstartovala revoluce, 

během které se Salám, Vašek a služba 

zabarikádovali v kuchyni pomocí rákosových 

rohoží. Zbytek oddílu se pomocí všech možných 

prostředků snažil dobývat do kuchyně a po 

dlouhých bojích strana teplé večeře vyhrála. 

K večeři byla rybí pomazánka. Poté bylo 

bubnování a večerka. 

Karatista 

  



17. táborový den 

Jako obvykle sme měli v 8:00 budíček. Vstali 

sme a šli na rozcvičku. Když sme udělali 

rozcvičku šli sme na koupání. Po koupání sme šli 

na zuby a pak byla snídaně. Po snídani sme měli 

dinosauří etapu. Měli sme si udělat dinosauří 

oblek z kartonu. Pak sme si museli udělat 

šťouchadla a na ty sme si měli dát barvu. Pak 

byla svačina. A pak sme měli Setonův hrnec. 

Potom byla Šákulova etapa a to byly šifry. Pak 

byla večeře a po večeři bylo koupání. Pak bylo 

večerní bubnování a pak sme šli spát. 

Myšák 

 

  



18. táborový den * 

Ráno jsme vyrazili do lesa na dřevo na saunu a 

poté se rozeběhly souboje v Muh-Mohwa. Po 

obědě jsme dokončili souboje na lodích a 

vyrazili jsme do lesa stavět chýše, ve kterých 

strávíme dnešní noc. Jsou vidět hvězdy, tak snad 

nebude pršet. Před večerním bubnováním jsme 

ještě vyzkoušeli indiánskou saunu. 
 

  



19. táborový den* 

Dnešní den jsme zahájili vydatnou snídaní, ke 

které se mimo jiné podával zdravý rybí tuk :) 

Poté jsme si zaběhli Finskou stezku a odplavali 

závody na rychlost. Po poledním klidu 

následovala etapa motivovaná samurajskými 

bojovými sestavami (v podání kluků něco mezi 

spartakiádou a folklorním tancem). Po svačině 

jsme znovu naskákali do rybníka, tentokrát se 

plavalo na vytrvalost. Komu zbyla ještě nějaká 

síla, tak předvedl pár shybů na hrazdě. Večer 

jsme si zazpívali u ohně - musíme se rozvíjet i 

kulturně a hurá spát. 

 



20. táborový den 

Ráno jsme vstávali v 7:30. Byla rozcvička a 

koupání. Po bubnování jsme vyrazili. Po 10 

kilometrech cesty jsme dorazili do Dolního 

Ostrovce. Tam jsme čekali na vlak asi 1 hodinu, 

měl zpoždění. Dále jsme jeli asi 1 hodinu vlakem 

do Příbrami. V Příbrami jsme šli do bazénu. 

Nejvíce se mi líbil turbo tobogán a výřivka. Poté 

jsme měli oběd (rohlík, salám a kofola). Pak byl 

2 hodiny rozchod. Po rozchodu jsme se setkali na 

náměstí a šli na vlak. Cestou ve vlaku se sekl Nik 

na WC. Museli ho vyprostit shozením pojistek. 

Proto jsme měli zpoždění. Poté co jsme dojeli do 

Ostrovce jsme šli zase 10 km do tábora. Výlet se 

mi líbyl. 

Plaňka 

  



21. táborový den 

Ráno byl budíček o 15 minut posunutý, tedy na 

8:15. Poté byla rozcvička a koupání. K snídani 

byli chokoballs. Pak bylo bubnování. Po 

bubnování bylo pískání a triatlon. Triatlon byl 

rozdělen na tři výkonnostní skupiny jedničky, 

dvojky a trojky se čtyřkami. Dráha byla: běh 

k hrázy, obeplout lodí bójku, doběhnout ke 

křížku a směr zpátky na střelnici vleže u lišky, 

poté na molo, plavání k bojce, poté kolem Elka 

na střelnici ve stoje a nakonec zpátky ke kůlu což 

byl cíl. Jedničky vyhrál Králík, dvojky vyhrál 

Krab, a trojky já Kuba. Vítězové dostali něco 

dobrého k jídlu. Ještě před obědem byla brigáda 

u Bohdana. Po poledňáku bylo mistrovství 

vesmíru ve fotbale. Z týmů v čele s Tkaničkou, 

Piškotem, Honzou, Tintinem a Šákulem vyhrál 

Piškot. Poté byla exhibiční utkání o mytí ešusů. 

Večer byl mimořádný sněm, kde se dávali šňůrky 

a probíhalo hlasování o nováčcích. Po sněmu 

nováčci říkali slib a 

šlo se spát. 

Kuba 

  



22. táborový den*  

A je to tady, odpoledne začala závěrečná etapa a 

již zítra dopoledne se dozvíme, zda se podaří 

získat elixír nesmrtelnosti pro starého Indiana 

Jonese. Před tím jsme ještě vyhlásili výsledky 

čtyřiadvacetifotky - vyhrál Matěj s Martinem. 

 

23. táborový den * 

Závěrečná etapa je za námi, Indiana Jones dostal 

svůj vytoužený lektvar. A kdo se o to hlavně 

zasloužil a zvítězil? Přece Tintin s 

Rychlonožkou! 

K večeru jsme začali bourat tábor a pokračovat 

budeme zase zítra. 



24. táborový den* 

Bouráme a uklízíme. Počasí nám přeje, takže 

týpka balíme suchá a to je hlavní. Jídelna a 

kuchyň jsou již také minulostí. Dnešní noc již 

spíme ve velkém hangáru a nemusíme hlídat, 

když už není co :) 

 

25. táborový den* 

Od rána jsme bourali, uklízeli a vozili věci. 

Postele a kůly do stodoly v Bořicích a týpiovky 

jsme dali tentokrát k Bohdanovi a Mirce na 

zahradu. Jelikož nám šlo vše rychle, tak zbyl čas 

i na odpočinek. No a teď si jdeme užít poslední 

táborovou noc pod hvězdami. 

 

 



26. táborový den*  

Odjezd. Uteklo to jako voda a tábor je za námi. 

Ráno jsme zbourali hangár, douklidili louku a 

nanosili všechny věci na jednu hromadu. Pak již 

přijel náklaďák, vše jsme do něj naložili a 

autobusem vyrazili do Prahy. Táborový materiál 

jsme odnosili do klubovny a pak už si pro nás 

přišli rodiče. 

 

 

 

  



 

 

Na závěr složení a umístění týmů 

1. Tintin, Rychlonožka, (Lavi) 

2. Králík, Žluťásek, Myšák, Plaňka 

3. Matěj, Papája, Kuba 

4. Martin, Krab, Tučňák 

5. Ananas, Nik, Mravenečník 

6. Karatista, Mogadišu, Surikata 
  



 

DÍKY VŠEM A TĚŠÍME SE 

NA VÁS ZASE PŘÍŠTÍ ROK… 

 

 

 

 


