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1.Den tábora 

15. 7. SAIDA- Čáp 

 Dneska jsme přijeli do 

tábořiště, byl nástup a potom 

jsme se zabydlovali. Potom byla 

svačina (jablko). Poté jsme se 

odebrali do lesa. Každá posádka 

dostala provaz, papír a plachtu. 

Z toho jsme museli vyrobit 

přístřešek za 2 hodiny. Za chvíli 

jsme šli na louku hrát míčové 

hry. Potom byla večeře (guláš). 

Po večeři jsme se měli 

převléknout do co nejlepšího 

oblečení a potom nás vedoucí 

hodnotili. A poté byla večerka, 

ale já s Badmanem jsme šli na 

hlídku a to byl konec dne.  

 

2.Den tábora 

17. 7. PANTHER- Slza 

 Ráno byla rozcvička. Každý měl 

předcvičit 1 cvik a ten potom 

všichni zopakovali. Po chvíli 

cviční je čas na zimní zážitek. 

Měli jsme vejít do zimné vody 

až po ramena a poté se usušit a 

převlíct se do kostýmu. Byl 

nástup v kostýmech. Na 

nástupu jsme se dozvěděli 

průběh dne. V ten den jsme 

hráli spoustu her. Třeba jsme si 

vybrali 1 člena posádky a ten 

byl Odysseus. Ostatní se nějak 

chytili, tak aby vznikl vůz, který 

uveze Odyssea, tedy 1člena 

posádky. Po chvíli jsme šli do 

lesa. V lese byly obrázky a 

jména bohů. Ty jsme si měli 

zapamatovat. A taky na papírku 

s bohem byl i popis boha nebo 

bohyně (např. Héra= bohyně 

války). Taky byla regata, byla 

super. Také jsme si měli 

minimálně 5 granátů na 

člověka. Ty se pak využili ve 

hře. Hra byla o tom, že byly 

rozmístěny sáčky s vodou a 

našim úkolem bylo prasknout 

sáček a vzít ho do lodi. Granáty 

se využily i na další hry. Další 

hra s granáty byla tak, že byly 

vlajky obránci a my (útočníci). 

Našim úkolem bylo vzít vlajku, 

tak aby nás nikdo nechytil. 

VYHRÁLI JSME!!! No a poslední 

hra s granáty byla o tom, že 

byla 3 sluníčka a o ty se hrálo. 

Nevím, jak to někdo zvládl 

ukořistit sluníčko, jelikož se 

jsem hlídala dole u oživovacího 

místa. A večer táborák. U 

táboráku se předvedly všechny 

posádky. Samozřejmě, že to 

byly scénky. Všechny byly 

pěkné. No a teď nám zbývá 

ještě 1hodina a 12 minut. My si 

tu s Áďou povídáme, no a to je 

asi všechno. Čauky Mňauky 

 

17. 7. PANTHER- Delfín 

 3:06  

Po brzkém vzbuzení přišla 

rozcvička, nástup a 

samozřejmě snídaně- rohlík 

s marmeládou. Hned poté, co 

jsme se posilnili, tak výživným 

jídlem, nás vyhnali na první 

hru. Každá posádka musela ze 

svých těl vytvořit vůz pro 

jednoho člena (šíleného 

Oddysea) a proběhnout sní v co 

nejrychlejším čase určenou 

trať. Po dobu cesty se Oddyseus 

musel trefovat kamínky do 

ešusů rozmístěných na louce na 

znamení setí 

soli. Teď už si 

nepamatuji, 

jestli potom 

byla svačina, 

ale pamatuju 

si, že to bylo 

rajče a 

paprika. 

S plnými 

břichy jsme se vydali do lesa na 

další hru. Jeden člověk z každé 

posádky byl zapisovatel a ti 

ostatní si snažili za 6 minut 

zapamatovat co nejvíce bohů, 

jejichž papírky byly rozmístěny 

po lese. Až jsme se vrátili, tak 

bylo našim úkolem vyrobit co 

nejvíce granátů z trávy a také 

zajít po posádkách na dřevo. 

Oběd byl dobrý a někteří jedinci 

si přidávali nepřetržitě 

(těstoviny s masem a 

zeleninou). Nastala siesta, 

kterou si zřejmě všichni 

náramně užili. Další program 

vyla regata. Závodily jak 

pramky, tak i opťáci. Docela 

foukalo a párkrát jsme museli i 

vyvažovat. Nektrarinka se stala 

naši druhou svačinou a plní síly 

jsme s e vrhli na další program. 

Teď už na bojovku 

s granátama. V této hře jsme 

měli znázorňovat Achylea a 

dupat na sáčky s vodou. 

Bojovka číslo dvě se hrála v lese 

a cílem bylo ukrást hvězdici ze 

svatého chrámu. Třetí hra 

spočívala v kradení vlajek. 

Kvůli špatnému počasí jsme 

bojovky prolínali o s deskovými 

hrami- asi nejoblíbenější jsou 

Lovci noci, která se hrála až do 

krve. Na večeři byla 

bramboračka a hned na to jsme 

si každá posádka měla nacvičit 

scénku k táboráku a teké jsme 

tam potom hráli velice 

zajímavou hru- to už tmá každý 

své zážitky. 

  



3.Den tábora 

18. 7. LEOPARD- Neznámý 

člen/ Anonym 

 Na rozcvičce jsme měli 

pádlovat k červené bójce a 

potom zpátky a pak jsme měli 

skočit do vody. Před obědem 

jsme měli nasbírat dříví pro 

Indiánku. Taky před obědem 

jsme běželi Spartan race a užili 

jsme si to. 

 

18. 7. LEOPARD- Očko, 

Škvrně 

 6:05 

  Ranní rozcvička byla velice 

neobvyklá už kvůli slepotě, 

která postihla kormidelníky. Na 

Leopardovi se vřela voda a 

rupaly nervy, ale stejně se nic 

nedělo. Jako největší postrach 

naší posádky byl zase Šotek, 

ten, kdo málem vypadl z lodi. 

Já, jokožto kormidelník, jsem 

se snažila řídit všemi možnými 

smylsy. Oči zavázané, nos 

zmrzlý, hmat opuchlý 

mozolema, sluch zneškodněn 

přehlušujicím křičením naší 

posádky a výsledek – Leopard 4. 

” Tramtarará”. Cosi 

červenooranžového na chlebu 

nás velice překvapilo už kvůli 

lepícím účinkům a betonovým 

instinktům.  

Chápeme vedoucí umlčet děti, 

aby měli alespoň o starost 

méně. Příští rada do 

života:”Jestli vedeš osmičku, 

riskuješ tím svoje zdraví možná 

taky prácičku, neboť tihle 

retardaci mají.” 

 Na roztrhané ruce a nohy jsme 

zapomněli hned jak nám řekli 

ať přineseme dříví, aby jsme 

měli co jíst. Pár škrábanců od 

pily a možná nějaké seknutí nás 

neodradilo od toho, co mělo 

přijít dále. Spartan race. Stačí 

tyhle dvě slova a krev tuhne v 

žilách.  

Každá posádka měla přichystat 

překážky na vyhrazeném místě 

a pak je všechny I s ostatními 

přeběhnout. Jasně. Ján a Sova 

jsme umíraly už u prvního 

kopce, načež přišla pavučinová 

překážka, do které jsme se 

ihned zamotaly. Klouzání po 

bahně mě trošičku rozhodilo, 

ale Sova, která do té propasti 

skočila mě motivovala k tomu, 

abych se bez váhání vrhla do 

neurčité louže čehosi zvláštně 

bublajicího a s nekalými 

úmysly. No, nebyla to bahenní  



 lázeň. Když jsem na dně 

vyhmatala hnusnou velkou a 

tlustou larvu pochopila jsem. 

Po dlouhé době jsme si mohli 

vydrhnout  hlavu plnou bahna, 

špíny, brouků a šedin z křičení 

na naši posádku. Oběd  byla 

pochutin z nudlí, máku a možná 

másla. Bylo to dobré, ale po 

tomto jídle se ještě nějaký 

pátek budu snažit vydloubnout 

si mák ze zubů. A rovnátkovci to 

mají ještě těžší. O siestě lilo 

jako z kýble , a já, uvězněna v 

protékajicím příbytku, jsem 

čekala na svou smrt. Po chvíli 

čekání začaly padat ledové 

kroupy. Lili začala hysterčit a 

Tete se k ní ze strachu přidala. 

Snažila jsem se je utěšit, že je 

vše v pořádku, neboť déšť 

nikomu neublíží, ale když Tete 

do ruky spadl kus ledu ještě se 

to zhoršilo. Nakonec jsme se 

zabalili do ručníků a přeběhly 

přes bahenní stoku až do 

jídelny. Podivné názvy her jako 

třeba "palečky” mě překvapily 

už od samého začátku. A když 

mě pak Sova chňapla s tím, že 

mi vykloubí palec trošku jsem 

se lekla a s prstem jsem uhla. 

Bohužel se jí to očividně líbilo a 

týrání pokračovalo. Večeři jsme 

si museli udělat sami. Byl to 

buřt guláš. Já, samozřejmě ta 

nejzodpovědnější, jsem ztratila 

řetěz a nedopatřením se nám 

podařilo Šplouchovi přepálit 

vázačku na dvě části. Šplouchu! 

Hodně štěstí. Pantherovi 

pomáhal Žaglo, což je chybička 

už sama o sobě. Dvakrát se jim 

vylil guláš a třikrát nejspíše 

vyšplouchl.  

Ale teď zpět k naší dokonalé 

posádce. Trošku 

povzbuzení:”Klidně zapal 

poslední, jenom si s tím práci 

dej. K jídlu klidně usedni, nad 

ztrátou času 

nevzlykej.” 

Na Čápa se 

vylil vroucí 

guláš, ale Fix 

a Kmotr byli 

pohotoví a 

Čáp 

šplouchnul 

ve vodě a tím 

předešel 

pomalému 

uvaření. No nevím, jak by to 

vonělo. Tím ho samozřejmě 

nechci urazit (a to ani 

kanibaly), protože lidské maso 

se možná dá jíst. Ale zdůrazňuji 

MOŽNÁ. Novaře se pomalu 

měnilo skupenství guláše a nám 

naše podivná tekutina ještě ani 

neprošla bodem varu. Ale přece 

tady je ještě poklička. Guláš 

jsme s potěšením snědli , I když 

nikdo z nás přesně nevěděl, kdo 

způsobil ten zázrak, že naše 

jídlo bylo poživatelné. A pak je 

tu noční hlídka. Já mám tak 

trochu nespavost, takže jsem 

byla celou noc vzhůru a co jsem 

mohla čekat? Štafeta skončila u 

Šotka. Promiň Šotku, ale tohle 

už je vážně trochu moc. Další 

poučka do života:”Jestli chceš 

se Šotkem býti, musíš pevné 

nervy míti. Jestli s ním chceš 

pracovat, život musíš 

zkracovat.” A ještě pro 

informaci, já a Škvrně jsme 

tábor zachránily, protože jsme 

jako první vstaly a zbytek hlídky 

dohlídaly. No, a to je asi 

všechno. Nikoho nechceme 

urazit.  

4.Den tábora 

19. 7-20. 7. SAIDA- 

Chobotka a Trumpeta 

 Jako každý jiný den jsme byli 

probuzeni dlouhým pronikavým 

znějícím písknutím, načež 

následovala krátká 

srozumitelná slova “BUDÍČEK, 

za pět minut nástup na 

rozcvičku.” jako obvykle v 

plavkách. Rozcvička byla 

krátká, další pak druhá část- 

ochlazení našich ze spacáků 

vyhřátých tělíček. Po ochlazení 

jsme pokračovali nástupem a 

snídaní. Jelikož na hygienu moc 

lidí stejně nedbá, mohli jsme 

pokračovat v programu. Tím 

bylo donášení a zpracování 

dřeva. Následovala starořecká 

hra, ve které dominovali ovce. 

Kormidelníci dostali instrukce a 

hurá, mohlo se vyrazit na 

celodenní výlet. Úkolem bylo 

zastavit na dvou stanovištích, 

na třetím jsme pak museli najít 

Paskala. Ten byl ukryt 6 km od 

vody, to jsme ale nevěděli. 

Všichni šli v botech do vody, 

podle toho to taky vypadá 

konečné číslo vypadá takto: 

dohromady máme X puchýřů 

všichni vyjma vedoucích, kteří 

se nám škodolibě smějí. Po 

návratu na nás čekala teplá 

večeře ve formě bezmasého 

rizota, následovalo vyčištění 

zoubků, vyčurkání no a dále to 

znáte. Dneska máme noční 

hlídky my, konkrétně my máme 

hlídku od 2 do 4. Vstávat 

uprostřed noci není žádná 

sranda, proto se s vámi louči 

Chobotnice a Trumpeta  



…Malá pauza kronikářů… 

Po pár dní se asi slavilo a tančilo 

 

9.Den tábora 

24. 7. LEOPARD- Krtek a 

Pedro 

 Dneska ráno pískali budíček a 

zpívala Renča. Mysleli jsme, že 

nám prasknou ušní bubínky a 

ztratíme hudební hlas. Poté si 

členy Renča odvedla, aby se 

procvičili a pak šli do vody. 

Dodělali jsme snídani (rohlík s 

marmeládou a povidly) a mohla 

se pískat snídaně. Po snídani 

byla akademie, ale služba (já, 

Žaglo, Tete, Trumpet) musela 

jet pro vodu, takže nevím, co 

se dělo po mém odjezdu a před 

mým příjezdem a tak to 

zkrátím. Po mém příjezdu 

začala nějaká bojovka (pokud 

jsem tu hru správně pochopil, 

tak tam jde o to, že se jedna 

divize musí dostat do druhého 

přístavu, taky na druhou stranu 

mola a posbírat co nejvíce 

kartiček. Potom byl oběd. 

Těstoviny, omáčka s párkem. 

Potom byla první dopolední 

regata. Prvně jely vlčata s 

jedním skautem, který mohl 

jen radit a nic nedělat. Bylo 

bezvětří. Potom jeli skauti a 

vlčata hrála lakros s Bufem. Po 

regatě byla svačina- salám, 

rohlík a paprika. Potom nám 

četla Marki. Museli jsme 

rozvázat uzel, potom jsme 

museli utíkat k lodi a objet 

červenou bojku. Dále rozluštit 

šifru, museli jsme běžet do lesa 

na šifru, vyluštit a konec hry. 

Potom byla další hra- hledali 

jsme klacky a byla večeře- 

špekáčky “Ňam”. My Leopard 

máme konec. 

24. 7.  LEOPARD- Škvrně 

 Dnešní budíček byl zvláštní, 

došlo totiž k zpěvu. Už podle 

1.písničky si děti chtěly zakopat 

uši a spát dál. Ale bohužel to 

nešlo. Nakonec jsme vstali a 

rozcvička začala. Po rozcvičce 

přišlo písknutí za 5 minut 

nástup v řeckém. A povídal se 

příběh dál. Po příběhu začala 

snídaně. NA snídani byly 

rohlíky s povidly a 

marmeládou, mňam ty byly 

dobré. Já už musím končit, 

skončila mi hlídka tak čauky 

mňauky. Škvrně 

10.Den tábora 

25. 7. LEOPARD- Sova 

1:05 

 Dnešní budíček nás všechny 

opravdu překvapil. Místo 

klasického zapískání píšťalky se 

z náměstíčka u stěžně ozýval 

zpěv v tóninách, o kterých 

nikdo před tím nevěděl, že 

existují. Voda byla jako vždy a 

obvykle studená a snídaňové 

příděly skromné. Upřímně 

netuším, jestli si kuchyňská 

opravdu myslí, že mi jeden a 

půl rohlíku bude do svačiny 

stačit.  Po té následovaly 

bojovky na vodě. V té první bylo 

mou chybou přecenění svých 

kormidelnických schopností. U 

druhé se ale naší obvyklé   



neschopné  divizi (bez urážky) 

dařilo a byť jen o dva body 

jsme vyhráli. Oběd stálo za to. 

5 hvězdiček z 5, Marčelo. V 

odpoledním programu 

dominovala regata, kterou 

překvapivě pramice naší 

posádky neprohrála a v obou 

rozjížďkách se (s menším 

počtem tulení se s ostatními 

loděmi a placáky za jízdy se 

členy posádek jiných lodí) 

umístila třetí. Poznámka 

autora, zatleskejte prosím. Po 

té jsme měly v nepříjemném 

dešti lehce komplikovanou 

konverzaci s obří princeznou 

Penelopou a po navléknutí 

suchého oblečení na svou 

maličkost jsem si s ostatními 

zahrála deskové hry. Jako 

dezert jsem si po večeři v rámci 

simulace Odysseovy večeře s 

kouzelnicí Kirké dala se 

zavázanýma očima trochu 

tureckého medu (taky vidíte tu 

souvislost s antickým Řeckem?) 

a mandlí. A já bych možná 

nemusela trávit polovinu své 

veledůležité hlídky tím, že 

budu psát poseidon a mohla 

bych pořádně zkontrolovat 

tábor. Takže vám přeji dobrou 

chuť snad u poridže a mě další 

půl hodinu přemáhání 

padajících víček. 

Ráno 25. 7. SAIDA- Špunt 

 Ráno jsme měli rozcvičku jako 

vždycky. Na nástupu jsme se 

dozvěděli, že jdeme lézt na 

skály, první vlčata a žabičky-

ráno, potom skauti-odpoledne. 

Po snídani se vlčata začala 

balit, dostali jsme svačinu, 

která obsahovala jablko a 

perník. Když jsme dojeli na 

místo, seřadili jsme se podle 

výšky. Nasadili nám postroje a 

šlo se lézt. Měli jsme 

k dispozici 5 různých cest. Po 

skalách jsme lezli hodně 

dlouho, nejlepší horolezec byl 

FOG, ten na většinu cestách 

vylezls skoro až nahoru. Když 

jsme odjížděli, chtěli jsme 

nakoupit zásoby 

(sladkosti). Ale 

bohužel byl obchod 

zavřený. Přijeli 

jsme do tábora a 

vyrazili skauti. Až 

skauti odjeli, 

vlčata už stála u 

kuchyně s ešusy. 

Najedli jsme se a 

začali hrát hry. 

Ahoj Špunt 

 

11.Den tábora 

26. 7. PANTHER- Pískle 

 Ráno byla rozcvička a potom 

byla snídaně. Stavěli jsme vory 

a zkoušeli, jestli to udrží 

jednoho člověka a barel. Potom 

byly fajácké hry. A 1. dopolední 

byla regata. Potom byl výborný 

oběd, hráli jsme hry a byla 

večeře. 

 

12.Den tábora 

27. 7. LEOPARD- Šplouch 

 Na začátku dne jsme jako 

vždycky měli rozcvičku 

v plavkách a pak byl nástup 

v řeckém. Pascal řekl, že první 

jdou vlčata a pak skauti na 

horolezeckou stěnu. Nevím, jak 

si to užila, ale myslím, že 

dobře. Fog vyšel až úplně ke 

konci lana. Asi po hodině přišli 

vlčata a pak jsme šli my. První 

nás učili jistit a pak lozit. Dařilo 

se mi jak Fogovi, ale Fog je 

lepší. Pak po lezení jsme šli do 

hospody a tam jsem si dal  



 kofolu a chipsy. Jeli jsme 

zpátky a pak jsme šli na stezku 

odvahy, kterou jsem nedošel 

tak jsem tam napsal 3/6 bohů a 

pak jsme šli spát. 

27. 7. NOVARA- Morče 

 Dneska nás kormidelníci 

vzbudili docela brzo a většinou 

násilím vytáhli ze spacáků. O 

půl hodiny později už jsme stáli 

nachystaní u auta na odvoz. 

Zavázali nám oči a ve čtyři 

hodiny ráno vysadili na random 

neznámém místě, ze kterého 

jsme se měli dostat k lodím. 

Když se nám konečně podařilo 

dostat k přehradě, byli všichni 

po 10km výletě totálně unavení 

a vyhladovělí, jelikož jsme na 

cestu dostali jen suchary, 

Potom začala šifrová bojovka, 

při které jsme jezdili po Hartě 

a plnili úkoly. Nakonec jsme si 

vyfotili selfie ve vodě a jeli 

zpátky. V táboře byla první 

NOVARA 

 

13.Den tábora 

28. 7. NOVARA- Anthéna 

 Ráno bylo hrozné, někdo nám 

ukradl boty a schoval je pod 

plachtou. Asi 30min jsme 

rozvazovali tkaničky od bot. Po 

ranní rozcvičce, byl nástup 

v řeckém a pak snídaně. Po 

snídani byla námořka jako 

vždycky. Na svačinu byla 

tatranka a makovec. 2. 

odpolední byla regata a skoro 

všichni se cvakali. Pak byl oběd, 

potom jsme mohli konečně 

házet po vedoucích (KONEČNĚ) 

bahno. PO bahenní koupeli 

jsme šli do vody, si  nožičky a 

potom jsme dělali prak a podle 

mě byl nejlepší leopard, ale 

přesto byl poslední. Po házení 

granátů do lodi, jsme se 

odebrali do kuchyně a začala 

řecká kuchyně. Po krásné večeři 

jsme usedli k táboráku a začali 

zpívat, ale Buf a spol. začal snít 

o regatě a teplém prostředí. 

Pak začala kanadská válka! 

 

14.Den tábora 

29. 7. SAIDA- Trumpeta 

 Jak bych měla popsat dnešní 

den? No asi by stačilo 

pouhopouhé slovo, a to- 

ODJEZD! Ranní rozcvička 

proběhla velmi rychle- usedli 

jsme do trávy a pokoušeli jsme 

se napodobit meditaci jakýchsi 

mudrců. Snídaně doprovázená 

tichým mlaskáním se odehrála 

před strašlivou věcí, kterou 

tady právě zde provádím. Ne, 

není to balení spacáků ani mytí 

nádobí. Je to rádoby pokus o 

napsání poseidonu. A jakou 

mám představu o zbytku dne? 1- 

balení lodí, 2- úklid tábora (no 

nečekaně), 3- odjezd ke 

klubovně, 4- přiloudání se 

domů- následné obcházení (jak 

jinak než velkým okruhem) 

svých rodičů a přivítání 

s ledničkou. 

  



FOTOGALERIE 

  



  



  



 

 

 


