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1. den 

Dne 29. června jsme odjeli na 

skautský tábor. Začalo to u 

klubovny vlčat, kde jsme 

nakládali do Scanie spoustu 

beden a různé náčiní. Pak se 

ještě zajelo ke klubovně 

velkého oddílu a tam jsme 

naložili hlavně hangár. Většina 

jela autobusem, jen pár 

jedinců autama, který pak 

vykládali. Potom jsme šli 

sundávat tee-peeovky a vyklízet stodolu, jelikož už nebude naše. Pal jsme 

různě uklízeli, byla večeře, samozřejmě buřty jako každý rok a následovalo 

první koupání. 

Martin 

2. den 

Druhý den tábora začal budíčkem v 8:00 Na ten navazovalo ranní koupání. 

Po koupání jsme měli snídani, která se skládala z choco balls. Po ní jsme 

pokračovali v stavbě rozrůstajícího se tábora, a tak byly rozděleny práce: 

postavit střechu kuchyně a jídelny, předělat zásobák, postavit latrínu a poté 

ještě další drobnější práce. Ke svačinám jsme dostali sušenku. K obědu nám 

Salám s Vaškem a s pár dalšími uvařili buřtguláš. Poté jsme pracovali na 

stejných pracích co dopoledne. K večeři jsme měli těstoviny s červenou 

omáčkou. Celkově jsme za celý den stihli: postavit střechu kuchyně a 

jídelny, postavit latrínu, vykopat vsakovačku a mnoho dalších drobnějších 

prací. Po koupání jsme šli spát. 

Krab 

3. den 

Tenhle den začal budíčkem který zahrál Vašek. Poté bylo ranní koupání na 

které se muselo jít v botech protože ještě probíhala stavba. Z vody přes 

zuby rovnou na snídani. Byl rohlík se sýrem. Rohlíky byly čerstvé, tak si 

většina lidí pochutnala. Potom se rozdělily práce. Bylo potřeba udělat stoly 
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v jídelně, kamna a další drobné práce. Ke svačině byl znovu rohlík ale 

tentokrát s májkou. Práce pokračovaly až do oběda. Na oběd udělal Salám 

rizoto. Po poledním klidu se pokračovalo ve stavbě stolů a kamen. Ke 

svačině byla tatranka. Nig se stal správcem hangáru. K večeři byla krupicová 

kaše. Po večeři se rozdělily týmy. Večer byl sněm 

Papája 

4. den 

Čtvrtý táborový den začala první etapa a tábor se pomalu rozjíždí. Ráno po 

budíčku v osm hodin bylo koupání, čištění zubů, snídaně a rozdělení prací 

na následující dopoledne. Ráno po snědení pěti kg kuliček a hnusného 

višňového jogurtu s rohlíkem ke svačině, byl oběd – sekaná s bramborem. 

Jako odpolední program byla Tintinova etapa (dost propracovaná i 

s výstřelem rakety). Náš tým na této etapě vyhrál a asi poprvé a naposledy. 

Odpolední svačina – šátečky a večeři jsme jako služba museli udělat 

bramborové šišky. Následovalo večerní koupání a příprava na večerku. To 

ale není vše! Vyhnali nás z teepek a při večerní scénce jsme prošli hvězdnou 

branou. Sešli jsme se v jídelně, kde nás přepadli a unesli roveři. 

Nadrotmistr, rotmistr a svobodník z našich týmů nám měli donést co 

nejvíce věcí na přespání venku zatímco my coby šéfové týmů oblečení jen 

do trenek. Šli jsme přežít mimo tábor (já jsem měl jen spacák a tričko). Další 

ráno přesně v 6:53 jsme se měli vrátit do tábora. Nejvíce se tomuto času 

přiblížil Ananas pak Martin, já, Krab a poslední s náskokem Magačuga. Tak 

skončila další etapa. 

Matěj 
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5. den 

Ráno jsme vstali a šli jsme se koupat jako obvykle do rybníka. Ke snídani 

byly rohlíky s marmeládou a později po raním bubnování jsme si museli 

dodělat vysílačky z kelímků a učili jsme se na chůdách. Po obědě, ke 

kterému bylo lečo, následovala Karatistova etapa museli jsme běhat a brát 

a brát suroviny a ty ba burze prodávat. A po svačině následovala Velká cena 

plavání. Sprint vyhrál Tranďák o 9 vteřin před druhým Ananasem. Ve 

vytrvalosti vyhrál opět Tranďák a druhý byl Papája. K večeři byl porydž. A 

také byl první úkol tvrďárny. Zmačkat kopřivu do kuličky 

Tranďák 

6. den 

Den začal jako obvykle v osm hodin ráno, ale ještě bez rozcvičky. Chleba 

s paštikou ke snídani nikoho moc nepřekvapil ani neohromil. Následovala 

první část Vaškovy etapy – stavba a používání „vesmírných lodí“. V první 

části, která probíhala do svačiny a poté pro většinu týmů i o poledňáku, 

jsme postavili týpiové trojnohy a na ně navazovali tyče a lana pro pohyb po 

konstrukci. Po svačině probíhala velká cena v uzlování. Ta se skládala 

z vázání uzlů a regaty na čas. K obědu byl guláš s vysokým obsahem cibule a 

tuku. Po poledňáku započala druhá část Vaškovy etapy, ve které jsme plnili 

čtyři úkoly na naší lodi: dotýkání se trojnohy, visení na anech, rozdělávání 

ohně umístěného na zemi a házení tenisáků na cíl. Při prvním úkolu byla 

Ananasova loď přetížena na jednu stranu, tím ztratila oporu u třetí tyče a 

trhem jednoho ze členů začala padat na ně. Ti to převážili na druhou stranu 

a dvojnoha spadla na Tukana. Naštěstí se nic závažného nestalo. Po večeři, 
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ke které jsme měli ovocné knedlíky plněné meruňkami, následovala pro 

tvrďáky Tvrďárna, zbytek hrál hrady. Den byl zakončen jako obvykle 

koupáním, čištěním zubů a bubnováním. 

Žluťásek 

7. den 

7. den tábora začal jako každý jiný – rozcvičkou a koupáním. Po chlebu se 

sýrem následovala Tkaničkova bodovaná hra. Tato hra spočívala v tom, že 

Tkanička a Lachtan předváděli 2 minuty nějakou činnost, např. čištění zubů. 

My si museli tyto činnosti napsat a při tom být nějak ukrytý, protože nás 

mohli chytat hlídači. Činností bylo celkem 30 a hlídačů 4. Poté byla velká 

cena v uzlování a oběd. Po poledňáku následovala Jéžova etapa, která měla 

3 části. V první části jsme museli pomocí námi vyrobených chůd procházet 

vymezeným polem. V tomto vymezeném poli byly kartičky s písmeny, které 

jsme si zapamatovali a 

rozluštili text. V druhé 

části jsme se v týmu 

rozdělili na dvě části a 

navzájem si poslali přes 

provázkový telefon text. 

Z tohoto textu jsme si 

vyndali určitá slova, např. 

22. slovo a vzniklo nám 

místo, kde se nacházejí 

suroviny na výrobu slizu. 

Ve třetí části jsme vyráběli 

samotný sliz. Po etapě už 

byla jen večeře, večerní 

bubnování a spánek. 

Nik 

8. den 

Budíček byl normálně v 8:00 následovalo koupání. Nasnídali jsme se a na 

raním bubnování jsme si řekli, co budeme dělat přes den. Zapískali nám 

morseovku a potom šli pracovat k Bohdanovi. U Bohdana jsme nosili a 

rovnali dřevo a zpívali u toho, mezitím vlčata vyndávala z rybníčku špínu. 
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Svačina byla dovezená docela pozdě, ale každý jsme měli průměrně 2,5 

sušenky Potom jsme se vrátili do tábora na oběd. K obědu bylo kuře na 

paprice s knedlíkama. Odpoledne nám Kwaki vysvětlila pravidla softu. Pak 

jsme ho trénovaly a mezitím si Tkanička bral jednotlivé týmy na jeho etapu. 

Etapa byla o tom, že nás odvedl do lesa a tam jsme se přivázali na provaz a 

na provaze jsme museli být přivázání jako na vysokých horách. Procházeli 

jsme blátem, bažinou a lesem. Náš tým byl nejlepší (bylo to na čas). A večer 

jsme si zahráli ten zasloužený soft. Hrálo se na dva týy a to docela dlouho. 

Náš tým byl druhý, ale bylo to super utkání. Byla večeře, k večeři byly noky 

se zelím a masem. Bylo koupání, vyčistili jsme si zuby a na bubnování i něco 

přečetli a po náročném dni šli spát. 

Lišák 

10. den - výlet do Písku 

Den začal jako každý jiný. Budíček byl posunut o 30 minut dříve, abychom 

stihli autobus který jel v 9:00 z návsy v Bořicích. Ke snídani bylo musli 

s jahodami a kusy čokolády. Pak jsme šli na bubnování a velký členové 

kontrolovali pořádek. Martin měl kůlovou díru v tee-pee, takže jí museli 

zasypat. Poté jsme se vydali na cestu do Boříc. Tam stál autobus a tím jsme 

jeli do Písku. Ten nás vysadil u bazénu, kde jsme se vykoupali (voda byla 

studená ☹). Pak byl rozchod do oběda. Chodili jsme ve skupinách nejméně 

po 2. Já šel s Nikem, Mogadišem, Krabem a Žluťáskem. Prošli jsme obchody 

od vietnamců až po elektro. K obědu byl rohlík se šunkou a pitím. Pak byla 

možnost jít do mraveniště nebo mít rozchod do 16:00. Já s Mogadišem jsme 

šli kempit do mraveniště. Pak jsme šli na zpáteční autobus v 16:30. Když 

jsme se vrátili Martin našel ve svém tee-pee místo kůlu kterým díru 

„zasypal“ našel uřízlý kus. K večeři byla yum-yumka. 

Ananas 

11. den 

Tento den začal jako každý jiný (rozcvička, koupání, snídaně a morseovka, 

bubnování). Pak byly rukodělky s kwaky mohli jsme dělat lapače snů, košili, 

medicínu, bederku, malování na sklo. Pak byla svačina a po svačině byli zase 

rukodělky až do oběda já jsem si udělal medicínu a košili pak byl oběd po 

obědě byl normální odpolední klid. Pak byla Lachtanova etapa která jse 

jmenoval černá díra měli jsme za úkol do 15 minut jsme měli zachránit 
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ostatní vojáky (bareli) malej byl za 10 a velkej byl za 15. Pak tam byli zbraně 

který měli 1 – 4 body. Po etapě byl sport na tými byl fotbal první hrál 

Martinův tým proti Matějovi týmu Matějův tým vyhrál 2:1. Pak hrál 

Tranďákův ým proti Matinovímu týmu vyhrál Tranďákův tým 1:0. Pak 

Tranďák proti Matějovi vyhrál Matěj 2:0. 

Mýval 

24 hodinovka 

Ananasův tým 

Na 24hodinovku nás vzbudili cca v jednu, zabalili jsme se podle toho jak 

nám řekli. Poté nás Tkáňa s Lachtanem odvezli do Myštic, kde jsme odešli 

asi 10 metrů a šli jsme spát. Ráno jsme se vsbudili asi v půl osmé, v devět 

nám přišla zpráva, že v 9,15 máme být na autobusové zastávce v Myšticích. 

Ze zprávy jsme se také dozvěděli, že máme jít k ceduli POZOR LOM!, ovšem 

já s Krokoušem jsme nevěděli kde to je a Nik si nemohl vzpomenout. Bylo 

pět kontrol: cedule pozor lom, křížek v Malčicích, křížek za Pančárem, 

Strážovický vysílač a Mužetický vrch. První byl Ananas, druhý byl Krab, třetí 

byl Mogáč, čtvrtý byl Martin a pátý byl Matěj. 

Tukan 

Matějův tým 

24 hodinovka byla tento rok bohužel po týmech pro všechny a ne po 

dvojicích. Vašek nás večer 11.den odvezl do Čížové, kam jsme dojeli přesně 

o půlnoci. Hned jsme vyrazili směrem do tábora ve Vaškových stopách a 

zakempili v prvním lese. Ráno, poté co nebyla rozcvička, koupání ani čištění 

zubů (ani snídaně) přišla v devět hodin první správa -> mise dojít na Strážák 

(13km daleko). Na strážák jsme šli a šli a loužili se mnoho hodin. Nakonec 

jsme se tam dostali po více než čtyřech hodinách posunu po cyklostezkách a 

turistických značkách (dokonce hodinu a půl po Krabovi, který měl strážák 

jako druhou skleničku). K tomu sklenička nebyla k nalezení – byla zahrabaná 

v zemi pod vrstvou trávy. Poslala nás na Mužeťák s další půl hodinovým 

zpožděním za Krabem (už 2 hodiny). Tak jsme “šli“ dál k ceduli: “Pozor 

lom!“ Mezitím přicházely každou hodinu zprávy – úkoly (co nejdelší šiška, 

co nejvíce podpisů a slov se třemi samohláskami) a šifry (u kterých jsme byli 

vždy nejrychlejší ze všech pěti týmů). Další sklenička na nás číhala u křížku 

v Malčicích, což byla čtvrtá z pěti (a už tady jsme byli poslední a museli ji 

vzít s sebou do tábora). V tuto dobu byly ostatní týmy dávno v táboře. 
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K poslední skleničce, Křížek za Pančárem, a do tábora jsme došli vcelku 

rychle (asi 1:15). A s tímto výkonem skončila tato zatím nejdelší etapa 

Matěj 

Mogáčův tým 

Večer nás dovezli do Buzic a tam jsme museli přespat až do rána. V ranních 

hodinách asi kolem 9:00 nám poslal náš operátor první zprávu: „ V 9:30 si 

v Buzicích na autobusové zastávce si můžete odložit 3 věci“ ještě že jsme 

spali kousek jinak bychom to nestihli. Pak za náma přijel tkáňa s požděním 

asi 8 minut. Až tkáňa odjel asi po 5 minutách tak jsme svoji cestu směřovali 

do Lomu a tam jsme se za lomem v nádrži vykoupali a pak jsme každou 

hodinu dostávali buď úkol nebo kam máme jít nebo šifra. My jsme šli 

z Buzic do Malčic a vzali jsme to přes tabor náš a pak přes Vraňáky. Pak když 

jsme si daly oběd a v Malčicích u křížku tak pak jsme šli na křížek u Pančáru -

> strážák -> Mužeťák -> POZOR LOM ! a pak jsme šli do tábora a tam jsme šli 

týpek a tam půlka věcí byla pryč pak na večerním koupání jsme zjistili že to 

máme na lodi a konečně jsem je měl  ruce a byl jsem rád, no nic to je vše co 

bych o tom řek.  ZATÍM PA PA 

Moga 

Krabův tým 

O půlnoci nás vzbudily na 24 hod. Tak jsme si šli zabalit a Tkáňa nás odvezl 

do Ostrovce. V ostrovci jsme se rozhodli že půjdem 1 km do lesa a tam jsme 

přespali. Ráno nás vzbudil pán s klackem který sekal do trávy, tak jsme vstali 

a šli. Šli jsme ke křížku u Pančáru a tam jsme křížek hledali asi 30 min., Pak 

jsme šli na strážák a pak jsme se naštvali protože jsme museli až na mužeťák 

z mužeťáku k ceduli pozor lom a od cedule pozor lom jsme šli ke kamenýmu 

křížku u malčic a od křížku jsme šli už do tábora. 

Myšák 

Martinův tým 

Probudili nás okolo půl dvanácté. V jídelně nám řekli instrukce a poslali nas 

si zabalit batohy. Potom jsme byli odvezeni do Čimelic. My jsme vyšli 

z vesnice a šli jsme spát. Ráno jsme byli nepříjemně probuzeni jedoucími 

traktory. Na Čimelickém nádraží jsme předali Tkaničkovi 3 věci. Poté jsme šli 

na Mužetický vrch pak na kopec nad Holušicema potom pozor lom pak 

křížek v Malčicích a křížek za pančárem a zpět do tábora 

Papík 
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13. den 

Tento den začal jako každý jiný rozcvičkou, koupáním, čištěním zubů a 

snídaní. K snídani jsme měli chleba se sýrem. Následovalo bubnování. Poté 

jsme měli pískání morseovky. Po pískání následovali rukodělné práce 

s Kwaki. To nám zabralo celé dopoledne, což znamená že, následovala 

tatranka/kávenka s jablkem k svačině. Poté jsme dodělávali a uklízeli. 

Následoval oběd, což bylo maso v mrkvi. Po obědě byl polední klid. Po 

poledník klidu následovala Lachtanova etapa, ve které jsme se snažili najít 

kód planet pomocí dešifrovacích tabulek. Po etapě následoval fotbal, ve 

kterém vyhrál Matějův tým vyhrál. Následovala večeře, ke které jsme měli 

buchtičky s krémem. Po této dobrotě, následovalo koupání a sněm, Po 

sněmu následovalo pro nováčky velká událost, skládání slibu. Nakonec jsme 

šli spát. 

Žárovka 

14. den 

K snídani jsme měli chleba s paštikou po snídani jsme šli na dříví, pak byla 

sváča – sušenka lina, pak jsme dělali šípy, pak byl oběd – guláš po obědě 

jsme měli poledňák po poledňáku jsme měli tintinovu etapu. Měli jsme 

vyrobit skafandr z kartonu. Mohli jsme být první ale papája zničil všechny 

skafandry potom byla sváča. Pak jsme hráli sport na tými hru frisbí, museli 

jsme co nejdřív se tím talířem dotknout tyče byli jsme první, můj kapitán je 

martin pak jsme tím frisbím hodit co nejdál a co nejmíň hodů o pět jsme 

byli první pak byla večeře – vdolečky a to byla poslední večeře vlčat. 

Lavi 
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16. den 

Tento den začal jako každý jiný budíčkem. Následovala rozcvička a potom 

ranní koupání. K snídani byla bábovka, muffiny a 2 buchty. Dopoledne jsme 

měli velkou cenu lesní moudrosti. Nejdřív byl kolíkoví závod a potom 

rozdělávání ohně ze špalku. K obědu byl smažák. Odpolede byla etapa. 

Portli jsme se na planetu chytrých lidí. K večeři bylo uzený, knedlíky a zelí. 

Večerní etapa začala tím, že jsme dostali písmeno. Když jsme to písmena. 

Když jsme to vyluštili, dostali jsme mapu a měli jsme sehnat 2 pádla a 4 

vesty. Spojením bodů jsme získali bod, kde byly vesty nebo pádla. Potom 

jsme došli k Pančáru asi v 23:30 a tam jsme pluli na lodi a objevovali hesla, 

který byly označeny červeným světlem a střídali jsme se po 2 heslech. 

Potom jsme šli spát. 

Krokouš 

17. den – lahvičkárna 

Káňata 

Ráno nám Tkáňa řekl že bude velká cena ale nebla protože nám lhal. Nebylo 

to po týmech ale po družinách takže jsme všichni byly s ananasem. Pak když 

jsme si zabalili tak jsme vyšli na různé místa který jsme si vylosovali. Nejdřív 

jsme šli ke křížku mezi Strážovicemi a mužeticemi, Pak jsme šli přes FORT 

HARY a kolo pily až pod mužeťák kde jsme měli jído od lachtana a hráli hru. 

Poté jsme šli do Buziček a pak k nějakému rybníku. Zajímavé bylo, že Martin 

si furt vybíral 1. a my vždy 2. a Matěj vždy 3.. Pak na konci jsme šli k Lomu a 
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z Lomu směr ke strážovickému vysílači ale Tkáňa byl trošičku jinde ještě že 

jsme si ho všimly jinak bychom šli dál. Poté co jsme tam došli jako druzý tak 

jsme měli za úkol vypít dvě pití 1,5 litru takže za celý tým 3 litry. Až jsme se 

zvedli tak jsme šli do tábora zpět 

Moga 

Lišáci – celodenní nedobrovolná družinová soutěž o Marlenku 

Tento den začal jako každý jíný od rozcvičky až po bubnování. Tam nám 

oznámili, že si máme zabalit na následující hodiny. Tato hra byla dost 

netradičně po družinách. Hned nato jsme se sešli v jídelně a losovali čísla 

(1,2 nebo 3) -> start v táboře a cíl daleko za Mužeťákem (na první mapě). 

Každý tým šel přes jeden do tohoto místa. Bod jedna byl nejblíž a bod tři 

nejdále (čtyřikrát jsme měli 3) U bodů byly lahvičky s úkolem, za splnění 

úkolu vždy jeden bod. Následovala druhá podobná část s další delší mapou. 

Poté třetí část a stále jsme se vzdalovali od tábora. Vždy po dokončení 

každé jednotlivé mapy byla nějaká soutěž, ta kterou jsme dostali 3,2 a 1 bod 

při prohře (dáma, petang…) Při čtvrté mapě jsme se konečně začali vracet. 

Když jsme náhodou na konec jedné mapy došli první, tak jsme si vybrali 

pytlík bonbónů. Při cestě si Martin z šesti možných vylosoval pět jedniček. 

Za tmy jsme konečně dorazili do tábora a opravdu nečekaně šli spát. A 

tímto konečně skončila první lahvičkárna v historii oddílu. První skončili 

Netopýři, druzí Lišáci a třetí káňata.  

Matěj 

Netopýři 

Ráno nás poslali na tkáňovu etapu, kde jsme celý den hledali lahvičky „něco 

jako skleničkárna“. Akorát že nás ta lahvička zavedla na místo kde byl tkáňa 

a dával nám v průběhu jídlo. Občas když jsme šli kolem nějakého pozemku 

tak jsme si přes plot z keřů vzaly rybíz. Taky jsme si zpívali nebo jsme si 

stoupli do kolečka chytili jsme se za ruce a martin se chytl elektrického 

plotu na konec jsme vyhráli a dostali jsme Marlenku (dort) 

Myšák 
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18.den 

18. den tábora byla snídaně chocoballs. Po snídani jsme dostali správu že 

jsou možná mezi námi vši (ve vlasech). Před Poledňákem byla prohlídka a u 

někoho bylo nějaké podezření. K obědu byl velmi dobrý guláš. Po 

polednáku všichni dostaly šampón proti vším. Podezřelí byli důkladně 

pročesáni. Dopoledne byla velká cena ve střelbě. Po vyčesávání bylo 

kuchání slepic kterých se mnoho lidem udělalo špatně. Museli se oškubat 

z peří, rozříznout, vyndat vnitřnosti a uvařit. Všichni samozřejmě dělali 

řízky. Samozřejmě spousta lidí nechtělo jíst. Večer v noci byl úplněk. 

Vlčí zub 

19. den 

Tento den začal jako všechny ostatní dny. Potom se zjistilo že jsou v táboře 

vši. Několik lidí bylo podezřelých, tak se jim dal na hlavu šampón proti ším a 

ostatní dostali preventivně taky. Po obědě byl klasický polední klid. Potom 

Králík usekl hlavu šesti slepicím. Ukázal nám jak se zpracují. Několik lidí to 

nedalo. Potom byla řada na nás, ti co nechtěli nemuseli. Museli jsme je 

oškubat, vyvrhnout a uařit. Někdo udělal řízky, někdo na přírodno, to 

znamena bez obalu. To byla večeře. Ti co nechtěli dostali chleba  

Klubko 
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20. den 

20. den byla Příbram. Ráno jsme vstávaly v 7:30 hodin a pak bylo ranní 

koupání snídaně a bubnování. Poté nám kontrolovali jestli máme uklizeno a 

já i ostatní měli “zázrak“. Bohužel jen lavi zůstal v táboře protože nehlídal. 

Pak jsme vyrazili do Ostrovce asi cca 9 km. Přijel vlak a jeli jsme až jsme 

dojeli tak jsme šli do bazénu. Poté byl rozchod u Billi a pak jsme chodili jen 

tak po Příbrami. Na závěr jsme si koupili na nádraží kafé a jeli zpět do 

ostrovce. Dorazili jsme do tábora a všichni šli na latru a pak jsme šli spát. Je 

to docela nudný ale zábavný zatím PA 

Moga 

Závěrečná etapa 

Mogáčův tým 

Ráno na pískání nám oznámili, že začíná závěrečná etapa a že musíme získat 

zbytek písmen. Takže byla hvězdicovka. Když jsme získali všechna písmena 

vyrazili jsme na první okruh, který začínal na Strážáku po cestě jsme potkali 

Martina jsme spolu. Když jsme byli v polovině cesty jsme zjistili, že jsme si 

zapoměli opsat kód a tak jsme se museli vrátit zpět na Strážák. Když jsme 

byli u Pančáru tak nás sklenička poslala znovu na Strážák, ale po cestě jsme 

potkali Tkáňu který nám řekl že se máme vrátit zpět do tábora. Po tom jsme 

museli rozluštit šifru, která nás poslala na další trasu. Museli jsme jít do 

Mištic, celou trasu jsme šli s Martinem. Do tábora jsme přišli ve 4 hodiny 

ráno. Na další skleničce jsme jsme potkali Martina, který spal na poslední 

skleničce jsme byli druzí asi hodinu a půl za Ananasem. Tato sklenička nás 

poslala na kótu 499 zde byl Tintin s hvězdnou bránou a mohli jsme projít 

zpět na planetu Zemi. Závěrečku jsme ušli za 22 hodin a 30 minut. Zpět 

jsme jeli s Tkáňou. 

Tranďák 

Ananasův tým 

1. část závěrečky jsme sbírali kartičky a za ně dostávali písmena v šifře. Když 

jsme měli všechna písmena, šli jsme  na první okruh, který začal na 

Strážnickým vysílači. Tam jsme napsali že jsme tam byli a opsali jsme tam 

kód. Další místo byla vodárna a tam jsme zjistili, že tu skleničku našel asi 

nějaký keškař. Třetí místo byla cedule POZOR LOM! Tam jsme byli zase 

první. Další místo byl křížek v Malčicích, chteli jsme to krosnout jinou cestou 
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a nakonec jsme je přešli. Další místo byl křížek u pančáru a pak do návat 

tábora. Tam jsme luštili šifru a zjistili jsme že máme jít do Myštic potom do 

Laciný a pak do Škvořetic tam jsme si dali desetiminutovou pauzu a 

pokracovali do Lomu a pak na zastávku u Fort Harry a pak do tábora. Přišli 

jsme úplně zničení a zjistili jsme že je ještě 1 okruh kolem plynárny a 

Lučkovic. Když jsme vyšli a přišli jsme až do Lučkovic zjistili jsme, že musíme 

jít až do Uzenic. TO BYLO FAKT HODNĚ ŠPATNÝ. Nikomu se tam nechtělo a 

v Myšticích jsme já a Tukan vůbec nemohli nakonec jsme tam došli až na 

ten kopec na který jsme měli vylézt byla tam hvězdná brána a šli jsme do ní. 

Nakonec jsme byli první 

Krokouš 

Matějův tým 

Jedno ráno nám na pískání oznámili, že začíná závěrečná etapa. Začala 

krátká hvězdicovkou. Po hvězdicovce jsme šli na Strážák, a takový trošku 

delší okruh. Po dokončení tohoto okruhu jsme šli zpět do tábora. Po tomto 

okruhu jsme vyrazily na další okruh, který začín v Myšticích. Tento okruh byl 

veliký a vrátily jsme se z něho v 8:07 a to bylo o 6 hodin později než Ananas. 

Jelikož jsme přišly tak pozdě, tak jsme nevyrazili na poslední okruh. Tím 

pádem pro nás závěrečka končila 

Žárovka 

Martinův tým 

Hned ráno po koupání umístil Tintin klávesnici s šifrou, kde bylo napsáno, že 

dnes je ten den, kdy začne vaše velká cesta. Potom Karatista při pískání na 

snídani pískal taky něco o tom a pak v 10:00 místo pískání byla výplata a 

začali jsme chodit po okolí, abychom dokončili šifru. Poté jsme šli malý 

okruh, abychom dostali klíč. Tam jsme se dozvěděli, že máme jít do Myštic a 

dál se vrátit přes Škvořetice. V táboře jsme se dozvěděli, že máme 

pokračovat dál k plynojemu u Strážáku. Když jsme tam došli, tak jsme usli a 

po vzbuzení jsme se rozhodli, že to dál neujdem, a tak jsme se vrátili do 

tábora. Nakonec jsme se dozvěděli, že jsme 4., protože Matějův team 

poslední okruh nešel vůbec. I tak myslím, že jsme si to užili. 

Martin 

Krabův tým 

Závěrečka tento rok začala ráno, hned po pískání. Na „Náměstí“ byla 

umístěna šifra. Pokud jste vyluštěnou šifru s „ověřovacím kódem“ donesli 

Králíkovi, byli jste vysláni do 1. fáze závěrečky, dokončovali jsme v ní 
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celotáborovou šifru, kterou jsme dostávali za etapy. Jelikož jsme ve většině 

etap skončili velmi špatně, měli jsme celou šifru o 2 hodiny za posledním 

týmem. Poté jsme, v druhé fázi, vyrazili na 1. ze 3. okruhů. Ten byl, k mému 

zklamání, stejný jako při 24 hodinovce. A tak byly skleničky na Strážáku 

(cestou jsme u Radobytců čmárali na silnici), kaplička u dolu (tam jsme si 

hráli se psem), vodárna mezi Mužeticemi a Holušicemi (tam nás zastavil 

pán, který odklízel klacek na laně přehozený přes cestu), cedule pozor lom, 

křížek v Malčicích (kde jsme se ztratili stejně jako při 24 hodinovce), křížek 

za Pančárem (odtud jsme šli zážitkovým okruhem kolem krav). V táboře nás 

šifra poslala ke křížku v Myšticích. Odtud jsme se vrátily okruhem, směrem 

na jih, vrátili do tábora odtamtud jsme se vydali na 3. okruh. Cestou jsme 

potkali Martina. Nakonec jsme ale došli. 

Krab 

 

Umístění a složení týmů: 

1. Ananas, Nik, Krokouš, Tukan 

2. Mogadišu, Tranďák, Klubko, Mýval 

3. Krab, Myšák, Lišák 

4. Martin, Papája, Vlčí Zub, Lavi 

5. Matěj, Žluťásek, Žárovka, Svišť 
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Těšíme se zase příští rok! 
 

 


