
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor Štětín 2019        27.července - 4. Srpna 2019 

 



  



 
 
 27.7. cesta – 1. den 
 

- automobilovou četu vyvedla navigace 
do Německa 

- Kmotr spal, den předem šel ve 4:00, 
do 24:00 pracoval na mackovi 

- vlaková sekce – Hádali jsme papírové 
obrázky, vznik  rappera solené hovězí 

- „mé hovězí libový….“ 
- Ranní kávička na Svinově 
- zjištění že Poláci na severu nám 

nerozumí 
- i na polských hlavních nádražích jsou 

individua jako u nás 
- 1. vlak mužstvo pouští videa 
- 2. Vlak bez místenková část, párkrát 

se přesouval z místa na místo 
- 3. vlak hádankový  
- 4. Vlak – Tramvajka Štětína 
- po příjezdu – první rapování na 

nádraží 
- dále Krátká procházka městem do 

přístaviště ( den bez komárů ) 

 
 
  28.7. – 2. Den 

-  příprava v přístavišti za přítomnosti 
vrtačky 

-  doladění pátek U pramek, čeleně u 
Macka, dozásobylo se jídlo 

-  napuštěna úplně čistá voda a po třech 
hodinách jsme ve 12:00 vyjeli 

-  byla objevena speciální vychytávka 
našich lodních tesařů - fixe 
–  přivrutovaná mrtvá myš v patce 

-  udělána fotografie pro 
Moravskoslezský kraj 

 
 
 vyplutí: 

-  plachtění na bočák plus zado bočák, 
platba rychlá, přepluty obě jezera s 
ukončením na betonovém vraku lodě 

-  prý to byl tanker a ne válečná loď 
-  krátké anglické seznámení s 

posádkou jachty, přes kterou jsme 
mohli na vrak vylézt 

-  přestavba na pevninu a první 
utáboření v divočině 

-  kuchař žaglo a jeho manažerské 
schopnosti při vaření 

-  večerní pokrm a udění se v kouři proti 
komárům 

-  ve 21:30  nálet útočných mravenců a 
ústup do stanů s Bangem – vyhráli 
spící Banditi 
 



- Kmotrovi byla roztržená moskitiéra 
propadnuvšìm Cákem 
 

 
  posádky – 
SMS Macek – Pascal,Tom, Kinžál, Lukáš 
 SMS  Novara – Kmotr,  Càk, Krtek, Pedro 
 SMS Saida  – Žáglo , Kouzelník, mosky, 
Špunt 
 
 funkce 
 Kmotr – finance, benzín 
 krtek – zásobování 
 žaglo – voda 
 kouzelník - stany 
 kinžál – válení se na  přídi macka 
 Lukáš – válení se na zádi Macka 
 
 co se úplně nepovedlo při balení? 
- jeden kanystr zůstal v klubovně spolu s 

vruty 
- při vybalování stanu zjištěno pár defektu, 

např. shnilý stan a u dalšího chybějící 
Tropico.  

 
 

29.7. – 3. den  
- slunečný den 
-  krátká rozcvička s hejnem komárů se 
snídání ve formě šátečku, admiralita 
dopráskala fazole 

- vyjeli jsme na pádla a vesla do kanálu, 
pramice si po chvíli nastrojily plachty – 
kolem projížděly obří tankery 

- při obědové pauze byla krátká očista 
ve vodě 

- na odpoledne jsme vyjeli ve vleku na 
motor – v pořadí macek, novara, 
saida, Špunt a Pedro přestoupili na 
Macka 

- projeli jsme kanál a v ústí jsme se 
rozpojili a nastrojili se plachty 

- 1. větší prověření lodí, vybavení a 
posádek 

 

- malá pauza k opravě patky Novary 
vázačkou 

- po ustání větru jsme se opět spojili a 
na motor dojeli do přístavu ve městě 
Stepnica, kde proběhlo krátké 
přístavní koupání 

- po zjištění okolností jsme přejeli 300 
metrů do vedlejší zátoky, kde bylo 
přístaviště, u kterého jsme zakempili 

- našlo se místo ke stanování u altánu 
- kuchyňská Cák a Kouzelník nám 

připravili večeři v podobě čínské 
polévky 

- na poměry osmičky bylo opuštěno 
pěkně uklizené tábořiště 

- šlo se do města s návratem do 21:00 
v tábořišti 

- zkoušely se nově nabyté polské 
sladkosti, Kmotr a Žaglo zásobili svůj 
stav kilem krowek 
 
 



- admiralita vyrazila vstříc městu a 
seznámení s místní kulturou, Kinjal si 
konečně mohl koupit kapesníčky 

- už se zesystematizoval postup 
s balením a fungováním, režim 
s nakládáním a udržováním pořádku 
na lodích 

- Špunt se málem počůral smíchy, když 
Pedro zapínal stan (dopadlo to lépe 
než na minulo - ročním puťáku, kdy to 
pustil) 

 
30.7. 4. den 

- budíček bez rozcvičky 
- Žaglo byl vyslán zjistit, jestli se dají 

napustit kanystry vodou, neúspěšně – 
začalo balení všeho pro přesun na 
pláž a do přístaviště, kde by proběhlo 
zásobování, načež Kmotr zjistil, že 
zásobování je možné v místním WC a 
sprchách; sbalily se stany a šlo se do 
obchodu Biedronka – v záchodu se 

seskupil celý oddíl a obsadili veškeré 
mísy 

- Kinjal a Kmotr sehnali benzín, Krtek, 
Pedro a Tom zásobili jídlo a přesunuli 
se zpět k lodím 

- Meducína Kinjala: zázvorová kostička, 
po 2cm, někteří pak plivali oheň 

- vyplutí na pádla a vesla, na otevřené 
vodě se vytáhly plachty 

- cíl plavby – ostrov Chelmínek 
- Macek byl dobře zásoben, hlavně 

sladkým(přejmenujeme na tábor Milka) 
- Chelmínek se zprvu jevil jako obří 

skála, po přiblížení se zjistilo, že to 
jsou uschlé stromy 

- prověřen Kinjalův speciál se zázvorem 
- obsazení nehostinné pláže a oběd na 

Mackovi 
- přesun na nové místo u majáku, 

hromosvodu a ohniště 
- skákání do vody v přístavišti 
- výuka šipky Pedra (budeme to muset 

ještě vylepšit) 
- synchronizované skákání na úrovni 
- službu měl Krtek s mírnou asistencí 

Moski 
- jídlo: kuře na paprice s těstovinami, 

jako 2. večeře se připravily topinky na 
sádle s česnekem a cibulí, zázvorový 



čaj, proběhla globální ekologická 
debata 

 
 

31.7. 5. den 
- stalo se, proběhlo rychlobalení bez 

rozcvičky, na snídani závin 
- Špunt při nástupu na pramku 

s loďákem potápí loď a sebe 
v brčálové zátoce, následně je rychlý 
odjezd zdržen záchrannou akcí Saidy 
a čištěním paluby 

- bulvární verze: Žaglo se dostal k láhvi 
whisky, Žaglovy rok nemyté trenky 
potopily loď, skauti vyráží do Polska 
aby pili alkohol 

- trasa pokračovala do Wollinu 

- cestou z Chelmínku se v bezvětří 
všichni spojili a udělal se oběd na 
Mackovi 

- pak se jelo krátce na motor 
- do přístavu Wollinu se dojelo na pádla, 

drsná Bocmanka nás nechtěla 
ubytovat a ani pražskému prinicipílovi 
se nedovolalo, aby nám dovolil 
stanování 

- prošel se místní skanzen vikingů, 
vesnička, kde neměli záchody, kadilo 
se pod nohy – koblížky uprostřed 
chodníčků 

- dozásobily se čokolády, k večeři Kmotr 
s Žaglem připravili kuskus a vyrazilo 



se motorem na vzdálenější pláž 
s molem a beachvolejbalem 

- po postavení stanů se šlo na noční 
volejbal a Kinjal si zase stěžoval 

- Krtek si rozřízl v písku palec 
- bylo dost komárů 
- kapitanát se přidal k ohni a udělal 

německo-českou družbu i 
s Vietnamkou 

- v noci proběhla zkouška sirén po 
bouračce, následovala sanitka, 
nezjistilo se oč šlo a mužstvo mimo 
Žagla šlo spát 

- šprechtilo se anglicky, přesto, že 
komunikace byla krkolomná, 
komunikace se zdařila 

- asiati toho málo vydrží 
 
1.8. – 6. den 

- po sbalení a snídani se začal hrát 
ranní beachvolejbal s Němci 

- došlo ke zjištění, že špatně hraný 
volejbal předešlého dne nebylo dáno 
tmou 

- po diskuzi, jestli vyjet podle 
bouřkových mraků, se vyjelo směr 
Lubin 

- začátek byl hodně větrný, ale po 
hodině to slehlo 

- Žaglo a Kmotr při řízení usínali (na 
Mackovi se taky spalo) 

- Žaglo si řekl o navigaci svoji posádky, 
ale na Kmotra posádka kašlala 

- po nudném čachtání v bezvětří začalo 
foukat 

- po 5 minutách si Žaglova posádka 
uvědomila, že si chce odskočit, chvíli 
přemýšleli jak to udělat, ale následně 
povolili plachty a vítr si s lodí dělal, co 

chce … hlavně aby měchýře byly 
vyčištěné 

- na Novaře byl stav s měchýřem 
podobný, Novara ale přistávala 

- Žaglo přistál také, ale na kámen …. fuj 
kámen 

- sbalily se plachty a jelo se krátce na 
motor do vesnice Lubin 

- z nervným Bocmanem co chtěl 
chrochtat švédštinou) 

- dal se pozdní oběd a vyjelo se na 
bočák do vesnice, kterou nám 
doporučil Tom dezeťák; bohužel 
z přístaviště bylo zatím staveniště 
(Lunovo), dále pak motorem skrz 
meandry a ubytovali nás až ve vesnici 
Karsibor 

- cesta za umsítěním v nějakém 
přístavu byla dlouhá, protože nás 
nikde nechtěli, asi byl špatně 
zkalibrován pussycatcher 

- večer se odehrálo strašně moc komárů 
- po fazolovo-gulášovém eintopfu se 

vytvořil kroužek, aby nás nesežrali 
komáři 

- starší mužstvo se šlo projít na lavičku 
a po chvíli potkali mlaskající divočáky, 
chudáci šli chvíli po nich, ale pak jim 



asi naše skautské osazenstvo 
nevonělo a šli pryč 

- v jednom stanu spalo šest lidí a byla to 
hodně bujná noc, protože Krtek ze snu 
říkal „Ne, Cáku, to nesmíš!“ a 
Kouzelník řval: „Cáku, jsi moc daleko!“; 
Žaglo pořád objímal Moski a Kmotr se 
dvakrát vzbudil s tím, že usnul v sedu 

 
2.8. - 7. den 

- Žaglo a Kmotr byli naverbováni na 
Macka 

- zábava a zpívání byl základ celé cesty 
Mackovy posádky 

- pramice se držely vzadu, ale pak 
Macka dohnali 

- Pedra to táhlo do rákosí a přejel rybu 
- velikosti lodí se poněkud zvětšily – pro 

srovnání, pokud si představíte 
koloběžku na dálnici vedle kamionu 

- prostředí začalo být pro pádlování a 
veslování nebezpečné, a tak se 
motorovalo do přístaviště 

- cestou jsme jako vždy jeli proti proudu, 
míjela se kolona jachet a lidé na břehu 
na nás koukali jako na nejmenší 
lodičky v celém přístavu 

- Swinoustie byl jednoznačně největší 
přístav 

- Macek poprvé oficiálně kotvil vedle 
velkých jachet 

- Cák a Kmotr si po odstrojení lodí 
připravili spací hamaky na noc, 
následoval výlet do města 

- po návratu z města se hodinu čekalo 
na vedoucí, než přišli s večeří – byly 
ryby, ale málo, tka se obsadila 
hospoda a objednaly další 

- proběhla komunikace a seznámení 
s Polou, zrodila se myšlenka 
rightwingu a leftwingu 

- je potřeba ještě hodně trénovat, pouze 
kroužení kolem nestačí 

- mezitím Žaglo a Kinjal skládali 
celotáborové dílo „solené hovězí“ 

- po pár drincích začal Pasqual 
rappovat, rytmus nastavil zbytek oddílu 
a ovládli jsme celou hospodu 

- proběhla rychlá rapová konfrontace 
Pasquala s Žaglem s tím, že Pasqual 
z prvního verše udělal celý hit 



- dostavil se obrovský aplaus celé 
hospody 

- po zaplacení dluhu jsme začali stavět 
stany 

- starší mužstvo šlo na koupání do Baltu 
se stavbou hradu 

- proběhlo i noční strašení s Žaglem, 
Cákem i Kinjalem 

 
3.8. - 8. den 

- brzo ráno vyrazil Lukáš a Pasqual 
pro vozík a před budíčkem vyrazil 
Cák, Pedro a Špunt do města pro 
snídani 

- po návratu byl budíček 
s rozcvičkou a snídaně 

- rozdělily se úkoly pro úklid, balení a 
zásobování a převezl se Macek 
k odstrojení 

- pak jsme vyrazili k moři, proběhla 
rychlá koupačka a šli jsme zpět do 
přístavu 

- cestou jsme někteří navštívili místní 
bunkry 

- po příjezdu vozíku se vrhlo na 
nakládání Macka a pramic 

- Mackovi se moc nechtělo na vozík 
a několikrát se nakládání nezdařilo 

- po obědě jsme se rozloučili 
s automobilovou sekcí a následně 
po pár hodinách vyrazili na trajekt a 
vlak, kde při čekání se zahrál Bang 

- a jede se ve vlaku domů 

 
Dovětek k závěru: 
Ještě před přestupem na jinačí vlak se 
nás ptal nějaký pán, jestli Pedro a Špunt 
jsou  sourozenci a Mosky s Žaglem 
rodiče. Ten den končil rokový festival, 
takže když jsme přestoupily na druhý vlak 
měly jsme poblité kupéčko, museli jsme 
se rozdělit do jinačích. Po výstupu jsme 
čekali na nádraží v Katovicích hodinu a 
půl na vlak do svinova. V něm jsme si  
rozdělali sedačky na postele a Tom 
s Lukášem strávili hodně času v jídelním 
vozu a pak v kupéčku pro děti do 10 let.   


