
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
 

 



  





 

 



 



 

 



 



 

 



 

 





6. DEN (zapsala Srdíčko)     9.8.2012 
Dnes ráno byla velká zima (6°C) a tak Povidlo ohlásila, že nástup nebude v plavkách, 

ale v kraťasech a tričku s krátkým rukávem (což nikoho moc nepotěšilo, protože byla fakt 
kosa, ale nešli jsme do vody). Vedoucím ve službě byla dnes Povidlo, protože Švestka mlčel a 
hladověl, Kečup v táboře vůbec nebyl (oba plnili 3 orlí pera) a Racek byl vůdcem dne včera. 

 Hned po kontrole stanů, hygieně, nástupu a snídani jsme se začali balit na výlet. A 
pak jsme vyrazili na Mt Mc Roudný. V táboře zůstaly jen Šmoulinka, Marťan a Povidlo, které 
hlídaly tábor. My jsme s několika přestávkami vystoupali až na vrchol, kde jsme s posledními 
zbytky sil vyšplhali na rozhlednu. Poté jsme se zapsali do vrcholové knihy a posilnili se jak 
chleby s paštikou, tak mírným letním deštíčkem.  

Při cestě do tábora jsme se ještě stavili v Hospůdce u Toma, kde si spousta táborníků 
koupila kofolu a doplnila zásoby dobrot. Někteří hráli kuželky. Po dalším dešti jsme překonali 
poslední kousek cesty do tábora. Mezi tím Š., M. a P. připravily výborný guláš na pozdní 
oběd. Každý kdo snědl svou porci, dostal k svačině půlku tabulky bublinkové čokolády. 
Během siesty ovšem Švestka kvůli Kočce porušil mlčení a tím pádem i hladovění (ale hned se 
s radostí běžel najíst). Další rána se stala teď! Táborníci, kteří si vyjeli na lodích, nalezli 
Kečupa (konkrétně ho našel Efendi). Poté admiralita (Bubo Bubo, Shrek, Efendi, Povidlo a 
Kečup) vyjeli pro pitnou vodu a my jsme posunuli kuchyňské hodiny a udělali si nástup o 
něco dřív, takže museli klikovat. Také vznikl SMS Blitz, občasník s drby o táboře. Byl to 
perný den a tak jsme ulehli do spacáků spali jako dřeva. 

 
 

 



7. DEN        10.8.2012 

 
Budíček nás probral do dalšího chladného rána a tak oblečení na rozcvičku bylo 

dobrovolné (a těch v plavkách tedy opravdu moc nebylo – vždyť nula je také číslo ☺) Po 
pokusu o úklid stanů a snídani nám byla vysvětlena pravidla velké táborové hry. Jednotlivé 
šestky se z barev změnily na státy: červení = Španělé, modří = Angličané, zelení =Holanďané. 
A hra mohla začít.  

Flotily si musely vyrobit vlajky na označení zabraných území a poté přepluly do 
Afriky získat nové kolonie. Odpoledne pak bylo při „krátké“ hře nutné pronést přes území 
domorodců vlajky.  Snaha mořeplavců vyšla tentokrát nadarmo. Protože se tato krátká hra 
poněkud protáhla, dopravili Bubo Bubo a Skřítek hladovějícím něco malého k snědku, chvíli 
na to se vrátili a přivezli sebou i Švestku, kterému po 24hodinové hladovce nic malého 
nestačilo. Jedna posádka (Kočka, Myšák, Princezna, Náčelník, Micka a Žaglo s Kečupem) se 
rozhodla skamarádit s  rybáři a jako záminku použili zamotání se hned do několika vlasců. A 
aby toho nebylo málo, upravili si trošku i tvar ploutve☺  

Po večeři se jen zaprášilo a stejně tak po buchtách, které poslala dobrá vodácká víla. 
Nově příchozí – José, Tom, Pátek a Kynjal (omlouvám se za případné chyby ve jménech) se 
postarali o kulturní zpestření večera a noční hra se světýlky  všechny dorazila.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8. DEN        11.8.2012 

 
 Budíček se posunul o celou hodinu a myslím, že by klidně mohl i o 2 ☺ Kvůli dešti 
byla k lítosti všech zrušena rozcvička. Dopoledne proběhla námořnická akademie a další část 
táborové hry.  Dukátové buchtičky s krémem spravily všem náladu a po siestě, během které 
Žaglo vytváří kresbu do kroniky (Ollie:“Já ti přece nesním ucho, protože maluješ mořskou příšeru 
místo velryby. Nejspíš by mi vůbec nechutnalo.“ Žaglo:“To jo, protože je tam hodně špíny“), hra 
pokračovala. Byli zajati šestníci a jejich posádky je musely získat nazpět. Nikdo nezvolil 
metodu vyjednávání, všichni se rozhodli bojovat . Stateční námořníci!  

Při další hře „BYROKRACIE“ bylo nutné získat patřičné povolení k plavbě, ale 
úředníci vyžadovali nové a nové formuláře, zadávali zběsilé úkoly, nechávali se uplácet. 
Nosila se kávička, Želva oželel i Bebe sušenky.. Úředníkům 3xFuj: „FUJ! FUJ!! FUJ!!!“  
V tomto souboji hrály prim Srdíčko a Žížala.  

Po večeři byl přichystán slavnostní oheň a proběhl slib vlčat, žabiček a skautů. Kluci-
návštěvníci společně se Švestkou převedli nádhernou „FIRE SHOW“, při níž se nám tajil 
dech. 

A jen tak mimochodem: Hra „Ukaž kolíček“ nabírá na obrátkách – Chlupáčovi se 
podařilo získat 12 bodů za kolíčky během jednoho dne  - a to je dosavadní rekord ☺.  

 
 

 



9. DEN        12.8.2012 

 
Po snídani vypluly flotily do Indie, aby zapálily signální ohně k přivolání pomoci. 

Mezitím piráti obsadili Sumatru. A tak námořníci museli po návratu zachránit alespoň zásoby, 
což se jim částečně podařilo.  

Odpoledne bylo nutné přepravit na plachetnicích zásoby a vyhnout se přitom pirátům, 
kteří je mohli travními granáty potopit. Posádkám se podařilo překonat počáteční problémy a 
obzvláště Holanďanům se dařilo. Při další hře pak „náčelník“ dával 5 úkolů a po jejich 
splnění poradil, kde bude ukryt oběd na další den.  

Rackovo hororové vyprávění zlikvidovalo večer poslední zbytky odvahy mužstva a 
tak se na hřbitovní výpravu v Roudnu vydala jen hrstka. Dokonce i Princezna dožadující se 
stezky odvahy to nakonec vzdala ☺. 

 
 
 



10. DEN        13.8.2012 

 
Kvůli „mírnému ponocování“ byl budíček „volný“ a tak když se po půl deváté 

objevilo první vlče, došlo konečně i na rozcvičku a po 4 dnech opět i na koupání ve Sl.Hartě. 
A kdo chtěl dneska obědvat, musel si svůj oběd nejen získat, ale také opéct. Zebra se rozhodla 
celých 24 hodin mlčet kvůli plnění Orlích per.  

Členové černé šestky se zatím pokoušeli obohatit své zkušenosti s plachtěním. A že 
byli úspěšní! ☺  Shrek okusil konečně i kormidlování a Bubo Bubo jejich plavbu 
okomentoval velmi jednoduše: „Už to vypadalo, že se cvaknem, musel jsem se předklonit!“  
Ollie se Šmoulinkou zase přišly na to, že je fajn mít kosatku na stejné straně jako hlavní 
plachtu ☺.  

Odpoledne naše posádky rozprášily zbytky pirátů a jejich úspěch byl obrovský. Kečup 
si následně zazávodil s Efendim (Hudeček X Šotek). Večerní tamtamy provázely námořníky 
na jejich noční procházce kolem tábora a všem se nám pak moc dobře usínalo. 

 
 
 



11. DEN        14.8.2012 

 
Dnes proběhla celodenní hra – flotily všech států získaly hned ráno od Mrtvoly pod 

stožárem zašifrovaný vzkaz. Po jeho rozluštění získaly informaci, kam za další zprávou. Ta je 
poslala na další stanoviště a další a … až ta úplně poslední je měla dovést k pokladu. 
Holanďanům se vše nakonec (v 16:10hod) podařilo. Angličané a Španělé se po velkém 
trápení spojili a trošku zase rozdělili... Nicméně výsledek byl poněkud nepovedený. Poklad si 
ale také nakonec vysloužili.  Svačinka od maminek Myšáka a Kance zvedla všem unaveným 
námořníkům náladu a večerní zpěvy pod vedením Draka završily celý den.  Jen do spacáku se 
nikomu nechtělo. Zebra se Švestkou odešli plnit Orlí pera. 

 
 
 
 



12. DEN        15.8.2012 

 
Dopoledne byla námořnická akademie. Část černé šestky vyplula do Afriky hledat 

Bleše krásnou růžovou bundu a Ollie je na kajaku doprovázela. Svým lelkováním při pobřeží 
vyvedla z míry Švestku, který plnil Orlí pera a schovával se v hájku. A když pak ještě získal 
pocit, že ho Shrek viděl, nevydržel to a šel se zeptat. Odpověď zněla: „ Neviděl“  ☺ Švestka 
bude mít ještě 1 pokus.  
Po svačině odpluli do Indie a tam pašovali dolary. Během siesty Drak opět zahrál a celý tábor 
zpíval s ním. Vlčata i žabičky se snažili plnit plavce, taky co nejdéle zadržet dech při 
HUTUTUTU nebo  zničit soupeře při Huntovačce…  

K večeru se kuchyně rozhodla opustit tábor a odplula do neznámých končin. Připluly 
až za tmy, kdy již část osazenstva v jejich návrat nevěřila☺ 

 
 
 

 



13. DEN        16.8.2012 

 
Kečup i Švestka hned ráno vyrazili plnit Orlí pera. Beruška a Žaglo se také vzdálili - 

na 6 hodin - kvůli Bílým tesákům. Žagla bohužel zahlídl traktorista a tak se mohl připojit 
k ostatním a hledat prameny Amazonky. Při této činnosti se museli potýkat s nástrahami 
přírody, bojovat s močály i vysokým porostem, nehledět na pohodlí a vyčerpání. Cestou 
narazili na Kečupa a tak ukončili jeho 3.pokus splnit Orlí pera.  I další se snažili zabodovat: 
Kočka a Blecha si uvařily oběd, Krocan, Náčelník a Myšák mapovali a vařili.  

K obědu byly kynuté knedlíky a kuchařky už dnes ví, že dva na námořníka jsou 
málo☺. Odpoledne se k vedení přihlásila černá šestka a s Kečupem vyvezli mužstvo do 
civilizace – do Rázové (museli jsme tam tedy dopádlovat, ale to není pro Albatros problém), 
aby měli možnost utratit alespoň část svého kapesného. A taky aby si připomněli, jak vypadá 
splachovací WC☺ ☺. Podle nákupu to vypadalo, že někteří neviděli sladkosti alespoň půl 
roku a příděly jídla byly celý tábor velmi malé☺) Cestou k lodím jsme si prohlédli Rázovské 
tufity. 

K večeru se vrátil po celodenním polehávání a pochrupkávání  v lesíku a kopřivách 
Švestka. Bylo vidět, že táborová kuchyně i ubytování ve stanech je v jeho očích hotový 
grandhotel.  

 
 
 



14. DEN        17.8.2012 

 
Po ranním koupání a snídani vyrazila část za Bílými tesáky, zbytek se vrhl na 

námořnickou akademii. Žížalina snaha zdolat poslední chybějící úkol Atleta – hodit 30 metrů 
– vyústila v hod na cíl (tedy Švestku), přičemž Šmoulinka jednoznačně vyhrála („Cink“) 
Mírný deštík zahnal většinu do jídelny a přišel čas na společenské hry Beng, Hrady a zámky. 
Švestka si celou dobu stěžoval , že mu spoluhráči nedovolí koupit si celý hrad, pivo nebo 
alespoň titul v Plzni. 
 
Bylo vyhlášeno táborové bodování. 
Jednotlivci:    

1. Náčelník 
2. Žížala 
3. Krocan 

Šestky: 
1. Zelená 
2. Červená 
3. Modrá 

 
Odpoledne proběhlo v klidu a pohodě.  Šestky se pokusili (úspěšně) cvaknout na 

pramici. A při té příležitosti utopili i nějaký ten ešus a hrnec – „sbohem a díky za službu“. 
Večer byl slavnostní oheň a všichni si začali uvědomovat, že tábor se chýlí ke konci.. 
 
 



15. DEN        18.8.2012 

 
Poslední budíček, rozcvička, koupání, nástup, úklid, balení … a odjezd.  

 
 

Na viděnou 6.9.2012!!! 
 
 
 
 
 
A ještě něco na konec – naše skvělá táborová kuchyně: 
 

0 


