
Stavění tábora 28.-30.6.2013 - Už ve čtvrtek k večeru třídíme, nakládáme….v Proskovicích. V pátek 

ráno a dopoledne již navážíme, hlavně Kari, Rosťa, Bobeš a Peťánek. K večeru máme sraz u klubovny, 

v Proskovicích a dojíždí další skupiny. Celkem nás o víkendu staví téměř třicet starších + cca 1 K.T.O. 

Také dva rodiče se přidali, od Terky!   Co dodat k víkendu? Stavíme až do neděle večer, kdy 

přijíždějí první rodiče se členy. Každou chvíli nám prší…. Jezdíme a navážíme (cca 6x  Ducato 

s vozíkem).  Vaříme zelňačku. Musíme vyrobit nové rošty v obou umývárkách.  Ale i přes nepřízeň 

počasí to celkem stíháme a závěrečné vztyčení stožáru v neděli večer nám pomáhají i rodiče. Pozdě 

večer je zde cca polovina tábora, ale hodně kadetů musí do Ostravy, do práce a také pro další 

účastníky. Přes noc zůstává z Vedení Méďa, Martin a Peťa Z. Také jsou zde již rádcové družin. Lea 

organizuje hru s míčky a snaží se utahat děcka. První mytí zubů, první sbírání chrastí, první večerka… 

 

Pondělí 1.7.2013 – sraz je v sedm u klubovny, z nahlášených chybí pouze nemocný Vojta, další 

dojíždějí samostatně. Ještě jedeme nakupovat a také pro Klárku na Pustkovec.  Noc na tábořišti – dle 

Médi, Carmen nebylo přes noc dobře, ale poté se to zlepšilo. Někteří příliš vyspaní se rozhodli tábor 

budit již kolem půl šesté ráno hraním pince, hm, to Ondrovi a spol. také neprošlo…  Ale nebojte, 

další rána už jsou klidná a únava z programu dělá své. Rozcvičku vedla Lea, mytí zubů… Hrajeme 

kradení. Na snídani se papají vlastní zásoby a chleby s marmeládou. Postupně tedy máme v táboře bez 

Vojty 38 táborníků ve 4 družinách + Vedení. Rosťa se Šakalem jedou do práce a také na naši novou 

základnu do Rýmařova – Stříbrných hor, ale večer se vracejí i s proviantem. Po zabydlení členstva 

hrajeme hry, např. Peška a další hry se šátky. Svačina – rohlíky, jablka. Kadeti řezali a sekali dřevo a 

uklízeli tábořiště. Dále se hrály Letadla v mlze a Veverky.  Na oběd se dojídaly vlastní zásoby a 

polévka s chlebem. Po odpoledním klidu se dále uklízelo, opravovala se příjezdová cesta atd. Svačina 

– jogurty s rohlíkem. Poté začínáme celotáborovou hru. Přišel král se svou družinou, začalo se 

výstřelem z děla. Na úvod byli všichni vystrojeni do kostýmů. O co jde? Zlí šotkové nám přepisují a 

kazí v Praknize pohádky, družiny tedy musí pochytat tyto zlé šotky a získávat indicie od zkamenělého 

šotka. Členové byli pasováni a rozděleni do jednotlivých družin. Také jsme se mrkli na Prapohada na 

stromě. První událost – šotci vodníkovi znečistili rybník… Večeře – kuřecí maso na kari s rýží. Po 

večeři rozdělujeme, půjčujeme a prodáváme krojové součásti a trika atd. Na večerku hrajeme a 

zpíváme písničky od „D“. Přijíždí Terka s Kvasíkem, kteří připravili na Masaryčce pro všechny 

borůvkové knedlíky!!!  Kuchyňská a hlídky – Ondra, Jupík, Kuba a Peťa. Snaží se je usměrnit Kari.  

 

Úterý 2.7.2013 – heslo dne – „ Při dotahování posledního šroubu příruby se ukáže, že všechny 

musí mít i podložky“ - budíček v 7:30, rozcvičky po družinách a s Vedením, ringo, softbal, lakros a 

fresbee. Starší předvedli mladším otužování a rybičkování, už bylo pěkně teplo. Na snídani kakao, 

vánočky s máslem, první vztyčení všech 4 vlajek (rádcové družin), zvládáme mít všichni kroje a 

někteří se časem určitě naučí i vzorně ustrojit, první hádanka (deštník), první šifry na kategorie 

(sloupcové, opačné texty), první prohlídky stanů a první zanechané vzkazy (fůůůůůj apod. ). 

Začínáme první družinové turnaje – ringo a boj o šátek. Po svačině (broskve, rohlíky) se ale balíme, 

sedáme na kola a po družinách jedeme na přírodní koupák do Budišova. Všichni jedou bez potíží, 

jenom Vendy tedy moc nebrzdí kolo… . Po nafoukání lodí a svačině (paštiky, oplatky, rohlíky, 

chleby, masové konzervy, melouny…) se chvíli školíme a poté každá družina fasuje tři lodě a cvičíme 

a jezdíme. Následně pořádáme tradiční štafety (1. Černá, 2. Modrá, 3. Zelená, 4. Hnědá). Modrá 

ukradla dvě laminátky Vydry, organizace družiny trochu hapruje… a také chytání šotků (balónků – 1. 

Černá, 2. Modrá, 3. Zelená, 4. Hnědá). Také zkoušíme naše dva nové a drahé kajaky, jezdí perfektně, 

ale Komárovi se Šakalem se eskymáci zatím nedaří. Musíme to vykoumat. K večeru se ještě na dvě 

skupiny vydáváme do kempu na zmrzlinu a balíme lodě a Ducato. Kvitka v TV hrůzně vlastními 

chybami prohrává souboj o semifinále Wimbledonu… Jinak řízení lodí - až na osvědčené zadáky tedy 

ale nic moc. Zpět na kolech opět bez problémů, na večeři gulášovka a borůvkové knedlíky. Večer je 

volnější. Hraje se pinec, zatápíme ve sprchách a koupeme se v teplé vodě. Sundáváme vlajky a všichni 

již usínají podstatně rychleji za zvuků písniček na „H, CH“. Noci jsou chladné, některým je zima, i 

když pravidelně upozorňujeme na možnost dvou spacáků či náhradní deky a tak fasují další deky a 

celty. Kuchyňská a hlídky – Kiki, Laura, Ela a Liška. Snaží se je usměrnit Micka. 



Středa 3.7.2013 – heslo dne: „Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo úměrně na tom, 

kolikrát vám člověk, kterého jste se ptali na cestu, řekl: To nemůžete minout“                                          
To je překvapení. O půl šesté slyšíme zdáli zvuk motorových pil, lesáci se rozhodli dnes těžit v našem 

údolí…  Nevadí to Rosťovi, Šakalovi a Micce, kteří musí do práce a do Ovy. Jedeme mimo jiné 

instalovat nové turistické rozcestníky na Gírovou, Kozubovou… a hlavně na Radhošť, kde se chystá o 

víkendu velká sláva a pouť – výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje a tak musí být všechno 

v cajku.  Večer po nákupech a po práci se vrací Šakal s Marťanem a uzdraveným Vojtou. Na táboře 

mezitím… Rozcvička po družinách. Snídaně – chléb, měkký sýr, čaj. Vlajky vztyčovali ………. 

Hádanka – bota – teniska. Dopoledne - Pokračování turnajů ringo a boj o šátek.    Svačina rohlík, 

mrkev. Následoval turnaj v Přetahu lanem. Oběd – rajská polévka, holandský řízek, bramborová kaše, 

kompot. Po odpoledním klidu všichni nastoupili do cinestanu, zde čekal král s královnou a hrál se 

„Otesánek“. Byl nám představen dřevěný šotek. A s ním proběhlo několik soutěží, Otesánkův trojboj 

v oblékání nejmladších členů, s barely, přinášení špalků a kůlů k nakrmení Otesánka…  Svačina – 

rohlík, předsnídávka. Večeře – chléb, tvarohová pomazánka. Večer proběhlo koupání v teplých 

sprchách a šlo se hrát a zpívat do teepee. Ondra měl sólo na saxofon, Kuba na kytaru, flétničky, někteří 

zpívali (Matylda, Verča, Natálka, kluci rapovali, Méďa hrála na kytaru … ). Prostě zábava… 

Kuchyňská – Bořek, Řapík, David, Helma.  

 

Čtvrtek 4.7.2013 – heslo dne: „Zákon cestování na kole: Ať jedete kudy chcete, vždycky je to do 

kopce a proti větru.“    Rozcvička po družinách (soft, ringo, lakros, freesbee). Po kategoriích se plnily 

ešusy s vodou.  Samozřejmě rybičkování… Snídaně – Láďovy tvarohové záviny, mňam,  kakao.  

Hádanka – poštovní schránka. Navštívila nás hygiena. Vlajku vztyčovali za pěkné hraní – Ondra, 

Jakub, Julča a Oťas.  Svačina – rohlík, jablko. Po ní se lasovalo, uzlovalo, nahazovaly smyčky a učily 

se značky a morse. Soutěžilo se na čas ve skládání slovíček z morse kartiček.  Oběd – čočková 

polévka, květák, bramborová kaše, kompot, Svačina – předsnídávka, piškoty. Po ní nás navštívil 

ospalý šotek, každá družina si musela sbalit 7 spacáků do obalu (1. Zelená) a následovalo nošení 

stříbra z trpasličího dolu. Vysvětlovat to nebudeme, pravidla byly složitější, ale naštěstí byly 

pochopeny.  Zvítězila Modrá.  Večeře – chléb se šunkovým salámem, šopský salát. Po rybičkování 

se všichni chystali na táborák, který zapálili fakulemi dva nejlepší z celoročního bodování – Jupík a 

Řapík. Zpívali jsme a hráli (včetně Ondry a saxofonu ) a družiny předvedly své scénky, jako nejlepší 

jsme vyhodnotili Hnědou.  Na závěr jsme vyhlásili již zmíněná bodování, nejprve za červen (první 

Jupík a Hnědá) a celoroční (Řapík a Hnědá). GRATULUJEME. K tomu prvních šest obdrželo diplomy 

a softshelové oddílové bundy. A první tři ještě placku.   Kuchyňská – Terka, Nela, Klárka, Julča, 

David. 

 

Pátek 5.7.2013 – heslo dne: „Vztah je situace, kdy má vždy jeden pravdu a ten druhý je chlap!“ 
Ráno vzbudilo všechny volání rádců o pomoc, protože je zlí šotkové přivázali k lavicím a družiny je 

musely osvobodit. Rozdělaly tudíž oheň na svých družinových ohništích, musely uvařit vodu a v ní 

špagetu – Vaření špagety a uzlu.  Rybičkování, je teplo. Snídaně – výborné buchty od Světlany, 

rohlíky s máslem, čaj, kakao. Vlajky vztyčovali – Honzík, Niki, Kuba, ? Po prohlídce stanů, hádance 

(jazyk lva) a šifrách se dohrává Ringo a Boj o šátek. Svačina – nektarinky, rohlík. Během svačiny 

přichází do jídelny král s královnou a pokračuje CETEH – Princezniny korálky.  Začínáme turnaj 

v Boji u kůlu a také Hakapokaido (indiánskou házenou). Oběd – šotčí polévka, kapusta, vepřové maso, 

bramborové knedlíky. Tak moc dobré jídlo Jiřina uvařila a přesto někteří moulové ohrnují nos!!!  Po 

odpoledním klidu vypukla v lese nad sklípkem „blokáda“.  Vařily se pohádkové postavičky v kotli a 

bylo potřeba je vylovit a zachránit. Vyhrála s převahou Černá. Rosťa + pomocníci vaří v kotli hovězí 

guláš (cca 7 kg masa, 4 kg papriky, cca 6 kg cibule, 3 kg brambor a další ingredience…) a na peci 

kuřecí vývar s játrou, zeleninou a později i s nudlemi. Svačina – pudink, večeře – chleby s tvarůžky 

nebo paštikou. Končíme vaření až za tmy a mezitím probíhá sauna, všichni ji úspěšně absolvují a 

Vedení končí potírnu až po půlnoci.   A taky jsme hledali Rodyho, který se asi leknul pohádkových 

petard a utekl. Nakonec ho Méďa s Rosťou našli až v útulečku městské policie v Budišově nad 

Budišovkou, protože ho nějaký dobrák vzal u cesty do auta a odvezl.  Kuchyňská a hlídky – Křeček, 

Michal, Carmen, Nicol. Dozoruje Peťánek. 



 

Sobota 6.7.2013 – heslo dne : „MHD je ako smrť. Nikdy nevieš, kedy príde…“.  Dnes je 

návštěvák. O půl osmé jsme tedy pískli rozcvičku (tentokráte samostatně po družinách, i na pahorek si 

vyběhli… ) a po ní trochu uklidili tábořiště, ať není ostuda. Snídaně – záviny + kakao. Hádanka – 

hodinky. Vlajky vztyčují – Laura, Liška, Karin,Verča. Po deváté přijíždějí rodiče, vybalují, přebalují, 

uklízejí a přivážejí buchty a další dobroty, utopence…  a cca o půl jedenácté vyrážíme na výpravu do 

okolí. Nejprve to vypadalo na cca 10 lidí, ale postupně nás vyráží asi padesát!  Kupodivu se asi 

nikdo neztratil.  Procházíme bunkry, jezírka a kolem bývalých kasáren a kolem vodárny, kde 

odebíráme pitnou vodu, scházíme k chrámu ve Staré Vodě a ke Královské studánce. Na oběd je kuřecí 

polévka a hovězí guláš, organizačními nedopatřeními to vypadá, že je ho málo, ale nakonec to tak 

strašné nebylo a ještě zbylo na další den, když se objevila plná mísa přebraného kuřecího se 

zeleninou… . Tímto se rodičům omlouváme, příští rok to napravíme.  Svačiny – rohlíky, buchty, 

jablka, oplatky… Helma má 10 let a obdržel krásný velký dort s motivem tábora, kterým pohostil celý 

tábor.  Kolem páté odpolední se tábořiště vyprazdňuje a tak probíhají některé turnaje (zrovna boj u 

kůlu před rodiči tak intenzivně, že i na nějaké boule došlo… ) a také mytí a opékání špekáčků u 

družinových ohnišť. A také ještě nějaká ceteh proběhla. Perly Zlatovlásky. Tentokráte před petardami 

utekl Mix a schoval se na kopci za auta…   Dnes nás plánovaně opustil Akim a Verča. Škoda. Za 

šera si pouštíme v cinestanu fotky z posledních dnů, prezentaci o stavbě klubovny a hlavně zpíváme u 

projektoru karaoke, celkem nám to jde. Družiny byly nakonec na přibližně stejné úrovni – Zelená – 

Dej mi víc své lásky (Olympic), Hnědá – Non stop (Michal David), Černá – Saxana (Petra Černocká), 

Modrá- Milenci v texaskách (Starci na chmelu).  A na závěr jsme si promítli i některé fotky a pěkné 

prezentace Radima a Nicol z Japonska, kde byli na jaře.  Přeci jenom, je to pro nás atraktivní a také 

nedostupné, takže díky. Večerka byla pozdě, až kolem jedenácté, někteří si žádali další a další písně…, 

ale budeme spát déle. A Vedení se s rodiči ještě seznamovali v teepee.  Kuchyňská – Párek, 

Vojta, Rozi a Karin. Dozoroval Kraťas s Marťasem. 

  

Neděle 7.7.2013 – heslo dne: „ Když se zaměstnanci zdá o práci, má nárok na noční příplatek“. 

Po návštěvní sobotě a po karaoke jsme si mohli pospat déle, až do 8:15 hod.  Na rozcvičku jsme 

dorazili kolotoč fresce, soft, ringo a lakros. Následovalo koupání, snídaně (dojídáme hromady buchet a 

dobrot) a na nástupu vztyčovali vlajky Radim + Nicol za pěknou prezentaci Japonska, dále Tadek a 

Michal. Rozdaly se nějaké diplomy, běželo se na hádanku dne – Spider man a vyluštily se šifry. 

Rodiče obodovali stany, bodů bylo hodně, pěkně si to uklidili!   Následovalo představení 

drobných olympijských soutěží, do kterých se zapojili i rodiče, takže proběhlo cca 15 soutěží, 

namátkou střelba z pistole a vzduchovky, šipky, lukostřelba, navlékání korálků, petangue, trojskok 

vzad, zatloukání hřebíků, přeskoč – podlez, hod na pet láhve, skládání sirek, hod granátem na cíl, 

pumpování vody - pumpař, netradiční běh, hod ringem na tyč... A po obědě (polévka kuřecí a nudlová 

+ špagety s masem, sýrem, kečupem…) se to vše vyhodnotilo, rodiče přihodili spousty diplomů a také 

drobné a sladké odměny!  Poté nás postupně opouštěli nejen oni, ale také někteří z Vedení, kteří 

musí do práce (Vladimír s přítelkyní, Sančo, Jirkáč, Marťas, PeťaZ se Světlanou, Párkem a Natálkou… 

a jinam (Robin).   A večer ještě na chvíli i Rosťa a Šakal s Kraťasem. Takže stav táborníků opět 

klesl na obvyklých 45-50.  Odpoledne pokračovaly turnaje (rozehrála se přehazovaná) a také dvě hry 

do ceteh – Rozstříhaná knížka a Skládání štítů. Na svačinu byly jogurty s rohlíkem a na večeři se 

připravila vajíčková pomazánka. Všichni se osprchovali v teplé vodě a dobrovolníci si zatopili v sauně. 

  Kuchyňská – Iva, Jakub, Vendy, Oťas. Dozoruje Meloun.  

 

Pondělí 8.7.2013 – heslo dne: „Jakmile se něco osvědčí, přestane se to vyrábět.“ 

Budíček byl o půl osmé a následovaly rozcvičky po družinách (softtenis, kopačáky, volejbalové míče a 

švihadla), rybičkování, úklid, snídaně – müsli s mlékem a chleby s vajíčkovou pomazánkou. Vlajky 

vyvěšovali Julča, Laura, Tomáš, David. Hádanka - domovní zvonky, Hrály se turnaje, haka a kůl. 

Svačina – broskev a rohlík. Všichni vyrazili na smůlu a začalo spřádání pavoučích sítí, což Vedení 

trvalo skoro do oběda, kdy se družiny vrátily ze smůly. Oběd – hrachová polévka a halušky. Komár 

vyzvednul Kraťase na nádraží a hrál se CETEH „Hledání zlatého brouka“, zvítězila Černá, našli 

všechny klíče. Házení pytlíky bylo velice úspěšné…  Po svačině (rohlík, máslo, ředkvičky) šli kadeti 



na smůlu a mladí se rozdělili na kategorie a hráli loňskou úspěšnou hru (trefování plastových láhví 

v kruhu a hráč byl živý, dokud mu nevytekla všechna voda). Terka se pokusila splnit výrobu fakule do 

Plachty, ráno se uvidí, jak ta fakule dopadla.  Následovala honička po špagátech a také honička 

cizích členů v pavučině. Odjely Méďa s Janou. Večeře – rybičková pomazánka s chlebem, 

rybičkování, obligátní mytí zubů… starší dodělávali fakule a kolem půl desáté večer proběhla na horní 

části hřiště hra se zapálenou zápalkou, kdo dojde nejdále… Lea stihla přejít až k latře, asi měla 

potřebu…    A šlo se spinkat. Přijel Rosťa se Šakalem a babičkou Zdeňkou a s plnou dodávkou, tak 

se vyložila a zase hned naložila vodáckým materiálem na ranní výjezd na řeku Moravu.  

 

Úterý 9.7.2013 + středa 10.7.2013 – hesla dní: Dopisní zákon: „Chcete-li, aby Vás ještě něco 

nového napadlo, vložte dopis do obálky a zalepte ji.“  „Jakmile rozešlete všechna přání, přijde 

Vám od někoho, na koho jste zapomenuli.“ ve znamení vodáckého puťáčku. Nebudu dopodrobna 

popisovat logistiku přesunu. Prostě ještě před budíčkem vyjeli s Ducatem Rosťa + Meloun + Martin a 

našim foukadlem Turbo nafoukali za hoďku všechny lodě a to u Mohelnice pod mostem u řeky 

Moravy. Postupně se tam po snídani přesunuli nadvakrát auty i všichni ostatní, myslím, že nás jelo 47. 

Auta se převezly do Litovle. Martin všechny pro začátek rozdělil do lodí, dva rafty (Colorado a 

Ontario), tři Baraky, 5 Rií a asi 7-8 Pálav, přidělil materiál a po svačině jsme mohli vyrazit na cca 16 

km dlouhý úsek přes Moravičany, jez Templ (ten si někteří starší sjeli), Nové Mlýny (tam jsme se u 

jezu vykoupali a opět posvačili oplatky) a kolem Obelisku jsme dojeli krásným Litovelským 

Pomoravím až do Litovle k vodáckému tábořišti. To už bylo bratru asi sedm večer a tak jsme hned 

postavili stany a někteří jsme spali pod širákem, protože po oba dny bylo krásně. O půl deváté nám už 

ale nechtěli vařit v přilehlé restauračce, nakonec si ale dali říct a kuchařku ukecali, tak jsme jim udělali 

slušnou tržbu.  Všichni se těšili na smažák a hranolky, že jo.  Přesto jsme ještě zajeli dokoupit do 

Tesca 4 chleby, které zmizely raz dva s paštikami, s kuřecím a vepřovým masem.  Někteří staří šli 

do blízké hospůdky a tam měli mimo jiné výborný Litovel Master (jako Velvet) půllitr za pouhých 23,-

-Kč!!! Město zaslíbené…  Na tábořišti byly samozřejmě nové sociálky a sprchy na žetony. Ráno nás 

někteří naši troubové vzbudili už před půl osmou… . Rosťa zajel pro čerstvé pečivo a tak se na 

snídani zblafly dva kýble müsli a přes 20 litrů mléka + housky a další dobroty. Po sbalení stanů jsme 

převezli městem lodě a materiál na Mlýnský potok, protože další úsek Moravy je kvůli grííínpííísákům 

do 31. 7. vždy zakázán, prý hnízdí nějaký ptáček. No, za oba dny jsme na řece potkali jednu dvojici na 

kánoi a dva kajakáře na vyjížďce u Litovle…  Předtím si ale mnozí vyzkoušeli za poplatek 

aquazorbing a vodní šlapadla. Po cestě také ještě děti vybrakovaly obchod Billa a konečně jsme mohli 

vyrazit na lodičky. Vyfoukli jsme jednu Pálavu a přibrali naše dva kajaky, na kterých se dnes 

prostřídali Bolek, Oťas, Julča a Bořek a všem to šlo překvapivě skvěle! I ostatní osádky lodí jsme 

průběžně střídali.  Malá Voda (Mlýnský potok) je také krásná, pouze při přenášení malé elektrárny 

v Březové najel raft na hřebíky na molu a udělali jsme díru… Hlavně že CHKO přikazuje vystupovat 

na cedulích zde!!!  Takže neplánovanou přestávku jsme změnili na lepení lodě a na velký oběd 

(housky, chleby, máslo, měkké i tvrdé salámy, nektarinky, jablka, výborné mírně pikantní debrecínky, 

ostravské klobásky, oplatky… mňam ). A taky jsme utratili v milé vesnické hospůdce u Ozzyho, 

Ozzbourne visel jako uvítací obraz u vchodu a milý pán pozdravuje všechny z Ostravska!  Díky 

zpoždění jsme již nestáli v plánovaném Hynkově, ale jeli až do cíle do Horky, kde nás před 

přenášením čekala Šrámka s babičkou a Mixem a zatímco jsme odváželi první várku do tábora, druhá 

polovina čistila a uklízely lodě a také vydatně posvačila. V táboře nás čekala navíc Klára s Mrkvou a 

také výborná zeleninová polévka, řízky s bramborovou kaší a okurkový salát se smetanou. A taky teplé 

sprchy. Tento dvoudenní výjezd byl náročný na logistiku, ale určitě stál za to, mnozí si sjeli kus 

klasické a liduprázdné řeky v CHKO i s komáry a vyzkoušeli si i kajaky a zadákování různých typů 

lodí, které máme. A také přespali ve stanu, postavili ho a sbalili… Napili se výborného a levného 

piva ve starobylém Litovli. Jenom škoda, že jsme neměli více času na prohlídku „Hanáckých Benátek“ 

jako před dvěma roky.  

  

Čtvrtek 11.7.2013 – heslo dne: „   Čas, na který jsi k lékaři objednán, není časem, kdy přicházíš 

na řadu, ale časem , odkdy začínáš čekat.“ Hádanky za oba dny a dnešek – lodičky (boty), vlasy a 

konev z uhlí. Náročný dvojden se projevil v dlouhém spánku, většina Vedení se ani neobtěžovala 



večer přijít na poradu… . Snídani a zatápění tedy provedla Šrámka s Rosťou a ten také umyl 

záchodky a vyrazil Ducatem pro vodu. Po snídani (makový rohlík, kakao) a nástupu, kde vztyčovali 

vlajky již zmínění kajakáři, se mělo hlavně uklízet, protože mnohým jsme věci transportovali ve 

velkých pytlech a uklízení není zrovna hobby našich nejmladších.  Dorazil Libro s Peťou a pomohli 

Rosťovi mimo jiné turbofoukadlem nafoukat všechny lodě. Komár s Jarkem porazili celkem velký 

strom. Ale před polednem už se zase hrály turnaje a Rosťa odjel za Šakalem do práce.  Oběd – rizoto, 

kečup, sýr. Po odpoledním klidu další turnaje (dohrávalo se Haka a boj u kůlu), poté Kariho skládačky 

a kámen nužky s poznáváním osobností. Svačina – pudink, rohlík. Každá družina si musela obstarat 

předmět na měření vzdálenosti o délce 2 metrů bez metru. Následovalo hledání a omývání kamenů 

se skrytými obrázky právě ze vzdálenosti 2 metrů. Kvůli dešti probíhaly další soutěže v cinestanu 

pantomima, skládání vět s danými slovy, postupné odkrývání karet. Večeře – párky, chléb, kečup, 

hořčice.  

 

Pátek 12.7.2013 – heslo dne  „Když tě učitel zkouší, nevíš nic, ale když zkouší někoho jiného, tak 

to všechno víš.“   Snídaně – chléb, měkký sýr, čaj. Nástup v krojích. Hádanka, šifry, prohlídka stanů. 

Potom turnaje – přehazka a softbal. Svačina – meloun. Další kolo turnajů, Australák. Oběd – uzená 

polévka, knedlík, zelí, uzené maso. Odpoledne se šlo do bunkrů. V bunkrech bylo vysílání písmen 

baterkou a hledání čísel. Po cestě zpátky bylo hledání schovaných víček a poznávání kytek, což nebylo 

zrovna jednoduché, tak se některé děti bavily jejich zneškodněním a následným klikováním za trest. 

Svačina, kterou si bral každý s sebou rohlík, oplatek. Večeře – vaječné chleby. Přijela Méďa, odjela 

Klára. Po příchodu se šlo postupně po kategoriích do sauny. 

 

Sobota 13.7.2013 – heslo dne: „Nejdůležitější informace se nacházejí na té části mapy, která je 

utržená.“   Rozcvičku o půl osmé zapískal v noci dorazivší Rosťa a rozdělili jsme se na švihadla, míče 

u kůlu, kopačky a softtenis přes sítě. Kupodivu bylo i v noci i ráno teplo a tak jsme se vyrybičkovali. 

Snídaně – vánočky s máslem a kakaem. Přijela Jana.Vlajky vyvěsily čtyři holky, Terka, Lea,       – 

softbal a přehazovaná na mladší a starší. K tomu se hrály souboje družin –Boj o kuželky. Svačina – 

nektarinky a broskve a rohlíky, oběd gulášová polévka, čočka s cibulkou, opečeným párkem a 

chlebem. V odpoledním klidu si Vedení rozdělilo úkoly na Finskou stezku a také se cvičily písně na 

Sopoty. Svačina – rohlíky s máslem a rajčata. Odjela Carmen, moc jsme to nepochopili, asi nějaká 

svatba v rodině. Ale jisté je, že příští rok bereme členy i ty mladší už jenom na celý tábor, protože to 

zvládají!!! No a Finská stezka? Tradiční velký závod jednotlivců na čas v nejbližším okolí tábora – 

uzlování (Jana), střelba ze vzduchovky na kachničky (Šakal), granát na cíl (Mrkva), švihadlo (Méďa), 

třídění kuliček (Martin), šplh na laně (Jaryn), člunkový běh (Kari), provazová pavoučí lávka u sauny 

přes potok (Komár s Luckou), hod na kůl (Micka), kopačky do branky (Kraken). K tomu Rosťa 

s Vlaďkou fotili a Šrámka s babičkou kuchařily. Legrace samozřejmě byla, protože mnozí neumí 

šplhat (a tudíž místo toho cvičili… ) a zdolat pavoučí lávku přes hrázku také mnozí dokázali pouze 

s koupáním.  Tak nám vesele uběhlo odpoledne a před večeří (krupičná kaše s máslem, kakaem, 

cukrem…) jsme ještě zahráli turnaje stejně jako dopoledne a koupali se. Vítězové Finské stezky 

v jednotlivých kategoriích – Niki, Julča, Oťas, Kraťas. Podle vtipu vyvěšeného na stožáru byli mnozí 

upozorněni, že se večer blíží stezka odvahy…     A ta opravdu nastala, šlo se ke kostelu a postupně 

se členstvo vypouštělo zpět, ti nejmladší po dvojicích. Po cestě (která byla pořád „rovně“ samozřejmě 

hlídali v křoví kadeti, aby náhodou někdo neseběhnul z cesty… Kuchyňská pod dozorem Kariho – 

Jupík, Ondra, Niki, Laura. 

 

Neděle 14.7.2013 – Heslo dne: „První hmyz, který se rozpleskne na čistě umytém předním skle, 

přistane přesně ve výši Vašich očí.“  

Dneska se po stezce spalo opravdu dlouho a v zájmu urychlení dne, jsme se rychle rozcvičili, okoupali 

a vlajky vztyčili v plavkách (Julča, Oťas, Bolek za Niki v kuchyni, Kraťas). Na snídani byly chleby 

s máslem, marmeládou a strouhaným sýrem a hned poté jsme se chystali na výjezd na kolech. Nakonec 

jsme po družinách vyrazili směr camp v Budišově a tam jsme se rozdělili. 22 členů si trouflo vyjet na 

větší cyklookruh po zajímavostech okolí (Rosťa, Méďa, Martin, Kraken. Kari, Meloun, Liška, Ela, 

Nela, Peťánek, Komár, Lucka, Lea, Julča, Oťas, Davídek, Jakub, Kuba, Vojta, Tadek, Kraťas a Terka) 



a tak nejprve jeli na nanuky na náměstí, dále po cyklotrase na Malou hráz Lobník, poté na hlavní hráz 

Kružberské přehrady a cca polovina z nás také vyšlapala na vyhlídku nad skalami. Poté jsme přejeli do 

areálu Davidův mlýn, kde jsme posvačili a někteří si dali grilovaného pstruha (moc dobrý!) . Dnes 

zde bylo opravdu plno, na jídlo, na ryby, na lanové překážky… Následoval stoupák přes Těchanovice 

do Svatoňovic, kde mnozí neodolali tradičním krásným velkým třešním v aleji na stromech. Od 

nádraží jsme pro změnu sestoupali k „Lípě“ u Čermenského mlýna, ale na tábořišti již nebyli 

Průzkumníci, ale další turnus, tak jsme se mrkli na naše „Třináctkové tábořiště“ alespoň zvenku. Mají 

krásný nový přístřešek. Údolím Budišovky jsme ještě popojeli ke štole Woodboys, kde jsme si 

s baterkami prohlédli její začátek a také informační tabule, jsme přeci v břidlicovém kraji. A následně 

jsme náš okruh (skoro 40 km ) dokončili až do kempu, kde jsme si objednali pití a šli hrát minigolf 

(tedy třináct chtivých, ostatní mne zklamali ). Následoval přejezd na koupaliště, kde jsme ještě 

v podvečer pojezdili na laminátových Vydrách a hlavně na kajacích. Druhá polovina oddílu (ta mladší) 

měla obdobný program, kemp, minigolf, trampolíny, lodičky. Obzvláště o kajaky byl velký zájem a 

tak to museli Šakal, Jana, Vlaďka a Mrkva dirigovat. Na kolech se všichni šťastně vrátili zpět a přes 

den bylo jenom pár drobných problémků, odřená kolena Vojty, Krakena a také Ela se marně pokoušela 

přejet mostek do tábora.  Na večeři nám Šrámka, Micka a babička uvařily květákovou polévku 

s vejci a nudličky s kuřecím masem a čínskou zeleninou a ananasovým kompotem.  Všechno se 

snědlo.  Umyli jsme se pro změnu ve studené vodě a po drobné přeháňce usedli do Cinestanu, kde 

jsme si promítli aktuální fotografie z tábora a také pro zájemce video ze Salzy, vzpomínali jsme na 

jednu z několika vodáckých táborových škol v Rakousku, tentokráte na rok 2009 (Šimon, Martin, 

Kraken, Méďa, Rosťa, Zdeněk, Jana, Jéňa).  Naši členové viděli, že řeky i „tečou“…  Kuchyňská a 

hlídky – pod vedením Lei  - Helma, Bolek, Julča a Liška. Večer odjeli do práce Šakal, Mrkva a 

babička Zdeňka, přijeli Šídlo a Robin. Dovezli pěkné ceny od sponzora RWE.  Navečer Vedení opět 

pomohlo s úklidem, hlavně Vendy + Rozi, Karin + Iva.  Uvidíme, jak dlouho to vydrží.  

 

Pondělí 15.7.2013    Heslo dne – „Princip zatloukání hřebíků: Aby ses neuhodil kladivem do 

ruky, přidrž hřebík oběma rukama.“ 

Vstávali jsme o půl osmé a rozcvičky a koupání proběhlo i pod zamračenou oblohou. Ale zase je 

celkem teplo. Umyly se latríny a zajelo se pro vodu, snídaně – záviny, kakao. Nástup v krojích – 

vztyčovali Tadek, Julča, Liška, Ela. Hádanka za včerejšek – kaktus s květem a dnešek – vodovodní 

baterie. Dopoledne se hrály hlavně turnaje, softbal a přehazka a také Boj o kuželky. Svačinka – mrkev 

s rohlíkem a škrábaly se po družinách brambory. Do oběda pokračovala celotáborová hra „Zakletí 

trpaslíci“, kteří byli zakletí ve stromech. Svázané trojice z družin je musely najít v lese a podepsat 

svoji družinou. 1. Černá. Oběd  - hovězí polévka a špenát s bramborem a vejcem. Chutnalo moc – a 

nic nezbylo. V odpoledním klidu se trénovaly hlavně Sopoty a po svačině (pudink s piškoty) se 

rozehrála „Šotčí burza“, oblíbená a velmi běhavá hra po celém tábořišti na jednotlivce i družiny (1. 

Modrá).  Mezitím se samozřejmě i balily lodě a další práce. A taky proběhla velká uzlařská regata 

družin, velmi velmi vyrovnaná! Na prvním místě společně Modrá + Zelená. K večeři byla rybí 

pomazánka a chleby a po ní se dětičky umyly v teplých sprchách. Sopoty – naše dlouholetá hudební 

soutěž - začaly ještě za světla a střídali jsme společné písně, družiny, dua, tria a více. Všichni se 

snažili, ale jestli máme někoho vyzdvihnout, což není jednoduché… tak  

V jednotlivcích tedy Liška, Vojta, dua Lea + Laura, tria a více Rozi + Iva + Karin + Niki. Družiny 

těžko hodnotit, ale první asi Černá. Byl to příjemný hudební večer!!! A ještě jsme zahráli pod stožárem 

hudební večerku. Jo, Bořek nechtěně vymyslel nový text (nic moc slušný) k Baladě zhrzeného 

trampa…    Hlídky a kuchyň – Kuba, Řapík, Nela, Terka. 

 

 

Úterý 16.7.2013  Heslo dne – „Jsou dva druhy náplasti. Ta která nejde přilepit a ta, která nejde 

odlepit.“ Je mi diktováno: - byla pozdě snídaně (chleby s pomazánkovým máslem)… - byl pozdě 

čaj… takže nástup, hádanka (rybička – Nemo), šifra i bodování stanů bylo dříve než snídaně  - 

kdože to za kuchyňská neumí topit?  Svačina prý byla až o půl dvanácté… - ještě že jsem byl 

v Olomouci a nemusel jsem to zažít… Nene, včera jsme dlouho a pěkně zpívali v teepee a tak jsme si 

tu prodlevu zasloužili.  Před svačinou probíhaly turnaje – Kuželky a míčky. Svačina – banááááááán! 



Do oběda probíhala CETEH – Sluneční kotouče. Šotci rozházeli sluneční kotouč osudu a ztratili čtyři 

díly. Kolem tábora byly další čtyři rozstříhané kotouče (pro každou družinu jeden) a podle staré 

letecké mapy měly najít deset dílů svého kotouče. A podle znaků sestavit svůj sluneční kotouč. 

Družinám byly určeny znaky, které měly natočit na tom kotouči na sever a pomocí slunce a hůlky 

měly určit správný dílek hlavního kotouče. Následovalo vysílání cik cak morseovkou a někteří vložili i 

semafor…  Oběd – jarní polévka a těstoviny s vepřovým masem, okurkou a parmazánem.  Vedení 

naložilo a odvezlo do Ostravy lodě a ostatní běželi pochytat poslední šotky.  

Protože máme v cinestanu (pardon, v Královském paláci) truhlu, která je zamčená na sedm zámků, 

pohádkové bytosti postupně našly šest klíčů a ejhle, chyběl sedmý!  Poslední klíč se ukrýval v nitru 

zdřevěnělého šotka. A tak došlo k otevření truhly!!! Uvnitř byla mapa s plánkem okolí, podle které se 

družiny vydaly bez rádců na vyznačené místo (šifrák), kde našly Praknihu pohádek. Nováčci zůstali na 

šifráku, kde plnili zadané úkoly, zatímco zkušení pardi sebrali dva kameny a odešli do tábora, kde se 

začalo chystat dlouho očekávané křtění nováčků!!!  Mladí nejdříve stavěli věž z břidlice, také 

nacházeli vosí hnízda, posvačili (jogurty a rohlíky) a trhali kytičky na královský stůl atd. Po návratu do 

tábora proběhlo křtění u sauny – Perníkové chaloupky. Všichni se toho obávali, ale nakonec se 

smáááááli (až na Honzíka).  Spotřebovalo se dost bahýnka.   Hlavní křtitelka byla Ježibaba 

z Perníkové chaloupky. Poté následovalo mytí, koupání, praní, sušení… a taky saunování, které trvalo 

až do půlnoci.  Následovala dlouho připravovaná Královská hostina ve slavnostně vyzdobeném 

Královském, paláci (cinestanu). Na papu byly obložené tácy, od salámů přes sýr, ovoce a zeleninu až 

po tlačenku.  Přípitek proběhnul Pepsi Colou. Družiny při hostině obdržely zapečetěnou zprávu se 

zašifrovanými propozicemi na zítřejší POKLAD!!! No a po hostině se veselilo a blblo až do mytí zubů 

a večerky, na kterou se hrály a zpívaly (jako už více večerů) písně Nohavici, Kryštofa a Marsyas.  

No, takhle to vypadá s programem každý den, ale když ono není čas to takhle rozepisovat…  

 

Středa 17.7.2013 – POKLAD!  Heslo dne – „Nejrychleji něco najdeme, začneme – li hledat něco 

jiného.“ Ráno se o půl osmé písknul budíček a následoval nástup se vztyčením vlajek a mytí. Po 

snídani se družiny chystaly na trasu. Koblihy a kakao – snídaně. Nejprve dle výsledku bodování 

vyběhla Černá 234 b., která měla téměř hodinu a půl náskok před  druhou Modrou 182 b., třetí Zelenou 

172 b. a čtvrtou Hnědou 167 b.  Nejprve museli dva nejmladší a dva nejstarší v družině uřezat ruční 

pilou po jednom špalíčku a poté obdrželi šifru, která je navedla směr brod a dále po fáborkách kolem 

Šifráku na horní konec do Podlesí (přes krávy, takže někteří utíkali i rychleji než obvykle… ). 

Kontroly – za Šifrákem Micka a Lucka a poznávání topo značek, za ně dostaly družiny korálky, které 

se musely navléknout na nit, pro kterou se ovšem nejstarší kluk z družiny musel vrátit na Šifrák…Na 

konci Podlesí Méďa měla několik soutěží v pexesu a družiny pak vyluštily šifru, že mají pokračovat 

nahoru k pumpě. U pumpy čekala Šídlo, družiny napumpovaly vodu do 3 ešusů (Modrá i s hadem) a 

šly po Modré značce ke Karimu. Tady vodu přelily do PET láhve (poté, co odhadly, kdy uplyne 5 

minut) a vyplaval jim míček se šifrou. Zde se dost dlouho u šifry zasekla Modrá a Zelené pak musela 

napovědět Šrámka, jak na to. Ale všechny šifry se v průběhu tábora luštily! Od Kariho pokračovaly 

družiny cestou slunce (na západ) ke Krakenovi, kde stavěly věž z kamenů a dále k Martinovi, kde 

musel každý trefit 5 šišek do kruhu. Následoval malý kopec k meteorologické stanici na Červené Hoře, 

kde družiny vyluštily šifru, že poklad je u Zlaté Lípy. Tam už čekal Šakal s Vlaďkou a hlavně poklad 

pro každou družinu pod jiným azimutem. Byly to čokoládové penízky v ešusu, ale všichni věděli, že ta 

hlavní část pokladu je čeká v táboře. Družiny se nasvačily a odpočinuly si a pak se vydaly zpět – 

někteří přes hospodu v Podlesí a raději oklikou, přes krávy neměli odvahu…  

 

Pozdní odpoledne se všichni zdrávi a neztraceni dostali zpět do tábora a na nástupu obdrželi krabici 

s pokladem, no prostě sladkosti, pití, meloun, šampaňské… takže se rozdělovalo a střílely se zátky.  

Během pokladu se čtvrtá Hnědá přesunula na druhé místo!  Kdo chtěl normální jídlo, tak Rosťa 

v táboře uklízel a vařil žampiónovou polévku a společně s navrátivším Vedením chystal kuřata na 

pekáč. Večer Meloun vyseknul sekyrku a naposledy jsme sundali vlajky. Šakal odváží Méďu s Rodym 

a také plné auto dřeva na topení. Starší rozebírají a balí cinestan. Všechno to jde rychleji než stavění… 

Ale ještě nás čekal táborák. Jednak jsme hodně zpívali, jednak naši mladí zahráli i nějaké scénky a 

hlavně jsme vyhlásili výsledky tábora. Stanovník vyhrál Robin + Peťánek, druzí Meloun + Kraťas, 



třetí Lea. Hold naši mladí měli ve stanu binec… Mini plavčíci – 1.Liška, 2. Laura, 3. Niki.   Plavčíci – 

1. Bořek, 2. Bolek, 3. Řapík. Námořníci – 1. Oťas, 2. David, 3. Jakub. Kadeti - 1. Meloun, 2. Kraťas, 

3. Lea.   A taky Vedení obdrželo pochvalné diplomky od členů, což má jistě na svědomí Terka.   

Povykládali jsme si ještě něco o dalších akcích a tábor zakončili oddílovým pokřikem – Meloun. Po 

večerce se Vedení konečně mohlo vrhnout u ohně na svůj díl pokladu…  Hlídky a kuchyň dozoroval 

Kraťas, kterému se na poslední noc přihlásilo snad osm dobrovolníků…  a dobrovolnic. 

 

Čtvrtek – 18.7.2013 – Heslo dne – „Vždy, když dojedeš náklaďák, je na silnici plná čára a 

v protisměru volno. Jakmile se změní v přerušovanou, okamžitě je v protisměru kolona.“ 

Budíček o půl osmé, snídaně – chléb s máslem a marmeládou, kakao, balení, rozdávání kartiček od 

zdravotních pojišťoven, rozdělování cen a předmětů těm nejlepším, přijíždějí a odjíždějí rodiče…  

Ještě večer naloženou dodávku s vozíkem odváží Kari s Robinem a Melounem a vrací se právě včas, 

abychom naložili do plna vše, co a koho rodiče neodvezli. Kolem poledne je všude uklizeno a čisto a 

čekáme na K.T.O., které si má tábořiště převzít, ale jsou prý ještě někde na cestě…   Ale déle již 

nemůžeme nechat rodiče u klubovny čekat a tak poslední auto (Logan s Rosťou + 6) už také musí jet a 

po cestě auto zpívá písně z oddílové flešky, Kryštofy, Greenhorny, Horkýže Slíže…  U klubovny se 

rozebírají děti a materiál a co zbylo, těch několik kol, ty čekají na své majitele v Proskovicích.  Tak to 

máme za sebou, tedy ještě uklízet, čistit, ukládat, Vedení to má na dlouho…hodnocení by bylo dlouhé, 

ale z ohlasů snad můžeme říct, že počasí i tábor byly skvělé a ti úplně nejmenší členové nás překvapili, 

v tom dobrém slova smyslu!!!  

 

Rosťa a kol.  


