
 

Letní stanový tábor – opět v Podlesí u Libavé 

Datum: 30.6.-17.7. 
 

  

Nakládání, stavění a hlídání tábora 23.-30.6.2017. Nakládáme tradičně ve čtvrtek 

odpoledne v Proskovicích. A to hned dvě dodávky s vozíky – hlavně podsady a 

dřevěné prvky, které nám snad během pátku nikdo neukradne. A chystáme i další 

materiál, nádobí, stany… J Přišli dva z K.T.O. a další od nás (Rosťa, PeťaZ., Marťas, 

Šrámka, Kari, Peťánek..., další seděli asi na prdeli doma a pomoct nepřišli. L Byť už 

se stmívá, Rosťa s Marťasem řídí a vše odvážejí na otočku a vykládají ve dvojko na 

tábořišti v Podlesí v místech, kde jsme minulý víkend posekali trávu.  V pátek máme 

nejprve sraz u klubovny a po nakládce přejíždíme do Proskovic k opětovnému 

doložení. O víkendu makáme jako černí na tábořišti. Zdržuje nás trošku fakt, že 

některé stavby se musí obnovit – část kuchyně, celá kolárna, rošty, celý nový mostek 

ke sklípku…, a tak to jde trošku pomaleji. Ale již v sobou stojí všechny stany a 

můžeme spát po dvojicích a je dosekáno a pohrabáno celé tábořiště.  V sobotu bylo 

pěkné horko, zatímco v neděli po noční bouřce pro změnu bylo deštivo a chladno. 

Přijelo kromě našich 23 členů i samozřejmě K.T.O. Z našich mladších, případně 

rádců, ale práce schopných, dorazili pouze Křeček, Terka, Lea, Oťas a Vendy, ostatní 

se zřejmě doma těšili na vysvědčení nebo se váleli na koupáku. JJJ Vše ostatní 

odmakalo Vedení. A pomohla nám také Verča z KADAA. J V neděli večer jsme se 

rozjeli domů a vyvstal problémeček s hlídáním. J Nakonec to odtáhnul hlavně 

Kraťas, u kterého se střídali Lea, Terka, Marťas… J Rosťa jezdil skoro každý den na 

tábořiště a navážel materiál a čerstvé jídlo. J 

  

30.6.2016 -čtvrtek. Je po vysvědčení a tak se většina oddílu již odpoledne a k večeru 

schází na tábořišti. Některé přivážíme my a někteří přijíždějí s rodiči. Ubytováváme 

se, stavíme, hrajeme první hry. První nástup a upřesňujme složení družin. Zpíváme 

na dobrou noc. Hlídky a kuchyňská – Michal, Křeček, Tadek, Ela. 

Hnědá – Oťas, Michal, Jupík, Naty, Nicola, Katka, Vašík, Kiki. 

Modrá – Vojta, Křeček, Karin, Niki, Tejna, Julča, Bolek. 

Černá – Terka, Ela, Ondra, Helma, Sokec, Marek, Klára. 

Zelená – Lea, Tadek, Liška, Láďa, Vendy, Eidam, Láli a Sára. 

Vedení (někteří celý tábor a někteří podle pracovních možností) – Šrámka, 

Martin, Marťas, Rosťa, Kari, babi Zdeňka, Jana, Mrkva, Klára, Jaryn, Komár, 



Peťánek, Kraťas, Kraken, Robin, Jirkáč, Sančo, Peťa Z., Světluš. A taky psí 

smečka Balů, Mixík a Rody. 

1.7. 2016 – pátek. Heslo dne: „Jestli se ti na tahák nevejde všechna probraná látka, 

to, co jsi vynechal, protože „to“ v písemce určitě nebude, bude otázka za největší 

počet bodů.“ 

Den jsme začali klasicky budíčkem v 7:30. Kraťas připravil rozcvičku v podobě 

krátkého proběhnutí po louce a následným házením softbalovým míčkem v kruhu. 

Po rozcvičce následovala rybička, které se zúčastnili skoro všichni. Na snídani byly 

sladké rohlíky s kakaem, které připravili podrádcové – Michal, Ela, Křeček a Tadek. 

Následoval první ranní nástup ještě bez krojů, první šifra a hádanka a poté vedení 

poradilo, na co si mají dávat pozor při úklidu svých stanů. V rámci dopoledního 

programu se děti rozdělily do týmů a zahrály si ringo a přehazovanou. Vedení mezi 

tím řezalo dřevo, postavilo ball cup, dekomlat a pingpongový stůl. Na svačinu byla 

broskev a rohlík. Po svačině se dohrávaly rozehrané zápasy. Dojíždí zbytek 

táborníků, ještě chybí Oťas a Julča. Na oběd byla vynikající francouzská polévka a 

zeleninové rizoto se sypaným sýrem, okurkem a kečupem. Následoval klidný 

odpolední klid, který skončil ve 3 hodiny. Rozehrály se turnaje jednotlivců. Plavčíci 

šli na dekomlat, kde se vítězkou stala Karin. Námořníci rozehráli ball cup a kadeti 

turnaj v pingpongu. Vedení zprovoznilo sprchu u sauny, navrtalo nástěnku v kuchyni 

a připravilo brány na večerní fotbal. Odpolední svačina byla ve znamení ovocných 

jogurtů a rohlíků. Po svačině Lejka naučila plavčíky šest základních uzlů a kluci si 

zahráli fotbálek, do kterého se zapojili i ti nejmladší. Na večerní rybičku šel povinně 

celý tábor. Párky na večeři připravila nová kuchyňská ve složení – Ondra, Jupík, 

Vendy a Niki. Do večerního klidu děti stavěly nově přivezenou trampolínu. Po 

následném vyčištění zubů dětem vedení zahrálo pár písniček na dobrou noc. 

  

2.7.2016 – sobota.  Heslo dne: „I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to 

samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.“ 

Pro všechny den začal v 7:30. Jirkáč zavelel, že se mají děti rozdělit na dvě skupiny. 

Jedna skupina házela na kůl a druhá se učila přihrávky balónem. Následovala rybička 

a snídaně. Na snídani byl chleba s máslem a marmeládou a sladký čaj. Pak proběhl 

pokus o úklid stanů, šifry, hádanka a rozdání krojů. Dopoledne děti hrály turnaje boj 

o šátek a hakapokaido. Ostatní vedení mezitím stavělo kolárnu, vstupní dveře do 

saloonu, usazovalo plynový sporák, hledalo a řezalo stožár, dodělávalo nástěnky, 

vařilo oběd. Na oběd jsme měli hrachovou polévku a knedlíky s masem a 

smetanovou omáčkou. Po obědě někteří spali, někteří pracovali, klasika. Na konci 

poledního klidu, přijel kurýr z Pony expresu (Marťas) a rozdal dobové noviny, čímž 

zahájil CETEH Zlatá horečka v Underforest City (děti se oblékly do dobových 

oblečků). Dobrodruh (Komár) svolal nástup celého města a představil vedení města 

stavebním společnostem (družiny). Byli tu například šerif Robin, barmáma 



(Šrámka), bankéř (Martin), asistentka bankéře (Jana). Následně bankéř vysvětlil 

stavebním společnostem financování a stavění železnice. Barmáma pozvala 

společnosti na posezení u Salónu. Hra: Nachystaly se stoly před jídelnu do tvaru U, 

na ně se nachystaly vodní stříkací pistole s vodou a vyznačila se trasa (lasem), kterou 

musela družina projít s tácem (na čas), plným lahodným mokem (petláhve od piva). 

Ostatní družiny byly u stolů a měly za úkol střílet po této družině, aby jim láhve 

popadaly, nebo udělali přešlap. Bylo to úžasné!!! Taková krásná dětská škodolibost, 

že můžou stříkat po někom vodou byla skvělá. 1. Zelená (5:05) , 2. Hnědá (6:53), 3. 

Modrá (7:21), 4. Černá (8:00) min. Poté se rádci vyslali do stanovených míst a jejich 

úkolem bylo nakreslit cestu (mapu, Černá nakreslila dokonalou barevnou mapu) na 

tyto místa pro družinu. Družiny bez rádců hrály středověk. Jednotlivé družiny se pak 

rozdělily do skupin a hledaly tato místa, kde se musely zapsat (záleželo na pořadí). 

Pořadí: 1. Hnědá, 2. Modrá, 3. Zelená, 4. Černá). Vedení pokračovalo ve standardní 

činnosti (stavba kolárny, loupání stožáru, cinestan apod.). Večeře – vajíčková 

pomazánka. Děti se šly umýt a spát. Vedení provedlo večerní poradu v Teepee a 

psalo tento zápis. Část vedení jelo na fotbal. Do kempu. I přes výpadky signálu 

nakonec Německo zvítězilo na penalty nad Itálií. J  Hlídka a kuchyňská - Karin, 

Láďa, Katka, Sokec. 

3.7.2016 – neděle. Heslo dne: „Jedete-li se závěsným vozíkem, vjedete do zácpy, ze 

které se dá jedině vycouvat.“ 

Celou noc pršelo a někteří z Vedení měli mokro ve stanech. Ale celt máme dosti, 

takže musíme povyměňovat. J Hold dlouho nepršelo… Budíček byl proto v osm 

hodin a rozcvičku jsme vynechali. Než jsme si umyli zuby a posnídali vánočku 

s máslem a kakaem, přestalo pršet. Po šifře, hádance a prohlídce stanů, jsme rozehráli 

ringo a pokračovali v boji o šátek. Boj o šátek vyhrála celkově Modrá. Na svačinu 

bylo jablko s rohlíkem. Pokračovali jsme v turnajích ringo a Haka. Zbytek vedení 

chystalo stožár, stavělo saunu, bazén a hrázku, dodělalo kolárnu. A taky uklízelo, co 

se dalo.  Na oběd jsme měli zeleninovou polévku, výborné karbanátky s kaší a 

kompotem - mandarinky. Po odpoledním klidu jsme společně zdvihli stožár, opět má 

skoro 13 m výšku. Po svačině Delise a rohlíku, proběhla další část etapové hry. Děti 

vytáhly z nových stájí své mustangy a oře, osedlaly je a vyrazily se ucházet o práci 

v Pony expresu. Proběhly dvě testovací soutěže v jízdě zručnosti (1. byl Eidam, 

Bolek a Vojta a družina Hnědá) a v pomalé jízdě (1. místo Eidam, Liška, Oťas a 

družina Hnědá). Protože v konkurzu všichni uspěli, dostali úkol štafetově doručit 

zásilku (vestu) což vyhrála Zelená a převézt náklad 1. Hnědá. Po teplých sprchách 

jsme měli na večeři tvarůžky a paštiku.  Vedení ještě naváželo v nové 1000 l nádobě 

čistou vodu do bazénu a stihlo to 2x. Komár s Jarynem ještě skolili stromy na otop a 

na večerku hrálo a zpívalo Vedení opět s kytarou u stožáru. Po horkých dnech bylo 

tentokráte v noci zima, už k večeru klesl teploměr na 10 stupňů. J Hlídky a kuchyň 

– Kiki, Láli, Julča, Marek. 

4.7.2016 – pondělí. Heslo dne: „Počítač je zařízení sloužící k řešení problému, 

které by bez něj vůbec nevznikly“. 



Dnešní noc byla zatím jedna z nejstudenějších a dala zabrat i členům s těmi 

nejtužšími kořínky. Budíček byl klasicky v 7:30. Na rozcvičku si družiny rozebrali 

Robin a Martin. Marťas, Kraťas a Meloun se vydali na heroický běh kolem tábora 

(Podlesí-Krávy-Skauti). Zelená a Černá házely na kůl, Modrá a Hnědá trénovaly hod 

létajícím talířem. Jelikož byla modrá obloha a byla přislíbena velká vedra, započali 

jsme den rybičkováním. Následoval úklid stanů a snídaně (chléb s taveným sýrem a 

čaj). Na dnešním ranním nástupu se poprvé vztyčovaly vlajky (Oťas, Liška, Bolek, 

Vašík). Po nástupu následovala hádanka (rifle), šifra a bodování stanů. Do dopolední 

svačiny se hrály turnaje (ringo a haka), dominovala Černá, kterou potahal Ondra. Na 

svačinu byla nektarinka a rohlík. Po svačině se pokračovalo v turnajích, dohrálo se 

ringo i haka. Pracovní četa Vedení finišovala se stavbou sauny, kterou se nakonec 

podařilo sestavit, hlavně za přispění Peťánka a Krakena. Na oběd byla výtečná 

bramborová polévka a halušky se zelím a brynzou. Následoval krátký odpolední klid, 

nýbrž odpolední program byl velmi nabitý. Členové se dozvěděli o zákeřných 

banditech, kteří poškodili mapu a zašifrovali jednotlivé názvy států, proto museli 

vyběhnout do lesa a hledat názvy států v morseovce, nejúspěšnější byla družina pod 

vedením Lei (Zelená), nejméně úspěšná byla družina Černá. Na svačinu byl 

vanilkový Ostraváček s rohlíčkem. Po svačině se Vedení domluvilo na Americké 

střelecké stezce (vzduchovka, luk, granát, ringo na tyč, šipky, prak, střelba míčem na 

bránu). Mezitím se zbylé osazenstvo učilo uzlovat, morseovku nebo uklidilo desky 

do dřevníku. Po ukončení stezky se členstvo odebralo do sauny, která byla tak 

libovoučká, že tam plavčíci vydrželi 10 minut, takže to krásně vodsejpalo. Mezitím 

část Vedení vyzvalo fotbálek (4 na 4). Poté, co se děti vysaunily a osprchovaly, 

putovaly do týpka, kde pod taktovkou Rosti zpívaly táborové písně, což jsme o půl 

jedenácté zakončili večerkou. Rádcové a Vedení uložili děti ke sladkému spánku a 

odebrali se k poradě ohledně následujícího dne. Na hlídky a do kuchyně nastoupili 

Bolek, Klára, Eidam a Vašík. 

5.7.2016 – úterý. Heslo dne: „To co žák neumí, to učitel zjistí během jedné minuty 

a co umí, ho nezajímá“. 

Ranní rozcvičku tentokráte vedl vedoucí dne Rosťa a po rozběhnutí kolem kůlu a 

branek s Martinem roztočili dlouhé lano a podbíhalo se a přeskakovalo…. Někteří 

v pohodě, někteří ani náhodou, neumí najít ten správný moment. J Následovalo 

rybičkování, snídaně (koblížky a svatební koláče s kakaem) a na nástupu vytahovali 

vlajky za odměnu -vybrali je rádcové (Křeček, Nicola, Tadek, Ela.). Následovala 

hádanka, šifra a balení na cyklo a lodě podle soupisu na stožáru, což vzorně sepsal 

Křeček. Po družinách s vedením jsme se přemístili nejprve na náměstí (obchod, 

nanuky, sladkosti…) a poté na přírodní koupák. Rozdělili jsme a nafoukli lodě a šli 

po družinách trénovat. Po bohatém svačinoobědu (šunka, tvrdý salám, oplatky, 

melouny, rohlíky, chleby, Top topici různých příchutí…) se uskutečnily tradiční 

závody na lodích. Nejprve štafety na nafukovacích Riích, okořeněných kromě tří 

dvojic i jedním jednotlivcem zadákem, což bylo v mírném větru fyzicky náročné 

(1.Hnědá, 2. Modrá, 3. Zelená, 4. Černá) a obdobně později na laminátových 

Vydrách (1. Modrá, 2. Hnědá, 3. Zelená, 4. Černá). Tradiční hromadné plavení a sběr 



vypuštěných míčků na hladině dopadl takto. Modrá 89, Hnědá 77, Zelená 48, Černá 

32.  Na jednotlivce proběhl dobrovolný závod v rychlostním plavání a účastníci byli 

šikovní a vítězové kategorií skvělí (Marek, Helma, Oťas). Poté jsme se rozdělili a 

kdo nechtěl jezdit na kajacích (máme dva úplně nové drahé a tedy celkem čtyři 

Daggery!!!) J, tak šel do kempu na občerstvení a hrát minigolf. Ti, co závodili na 

kajacích, tak ti byli hodně šikovní, obzvláště holkám to jde!!! Nejlepší plavčík Karin, 

námořník Julča, kadet Oťas. Pobalili jsme lodě (některé jsme nafoukali a zapůjčili i 

přítomným Průzkumníkům, kteří byli na koupáku s námi a jsme rádi, že jim můžeme 

oplatit alespoň trošku každoroční zapůjčení jejich základny v Čermné na „jarní 13“). 

Vítězové minigolfu po kategoriích – plavčíci Karin 58, námořníci Liška 63, kadeti 

Mrkva 43 (Oťas 46). Někteří se nezúčastnili ani kajaků ani minigolfu (kroužek pod 

vedením Kariho), což nechápeme, nebo ano? L Navíc jsme ztratili a Rosťa musel 

doplatit 3 míčky celkem za 210,-- Kč, to svědčí o naší nepořádnosti. L Blížil se déšť 

a tak oddíl urychleně sedl na kola a jel po vypití a vyjezení kempu do tábora (stejně 

jsme po celodenním pěkném počasí zmokli J). Na večeři nás čekala skvělá kuřecí 

čína s nudličkami a po rybičkování a koupání jsme šli opět hrát zpívat do teepee, 

obzvláště když se venku přehnala další bouřka.  J Peťánek zajel pro dalších 1000 l 

vody s naší novou nádrží a tím zase doplnil bazén. J Na závěr jsme poblahopřáli ke 

dnešním narozeninám Helmovi a ten nás díky rodičům obdařil čtyřmi velkými 

Marlenkami! JJJ Mimochodem, včera tradičně slavil Mrkva a zítra Vašík! J Do 

kuchyně nastoupili Nicola, Helma, Liška a Tejna. 

6.7.2016 – středa. Heslo dne: „Vždy propadneš v té písemce, na kterou ses nejvíce 

připravoval“ 

Dnes vede den Komár s Jarynem  a tak i ráno zapískal rozcvičku a vyhnal družiny 

s náčiním na hřiště (fresbee, ringa, lakros, balóny a rugby u kůlu). Na snídani byly 

chleby s máslem a strouhaným sýrem a čajem. Vlajky vztyčovali za super plavání a 

kajakování Marek, Nicola, Kiki a Liška J. Po tradičních procedurách (ztráty a nálezy, 

rozdávání dolarů za bodování a jídelníčky a vzorné kuchyně…) se dnes rozdaly první 

velké hromady diplomů. Do svačiny se většinou pracovalo, uklízelo se dřevo a 

rojnicí se vyčistilo celé tábořiště. Zbytek Vedení makal jako obvykle (hlavně se 

řezalo a štípalo dříví, uklízely latríny, montovala horolezecká stěna, chystal oběd…). 

Po svačině (rohlíky s jablky) a škrábání brambor proběhlo CETEH v táborovém 

oblečení. Zelená a Černá si koupily za vydělané peníze Poštu (nápovědu ke hrám, 

kvůli taktickým možnostem). První soutěží byl slalom s dostavníky (cílem družiny 

bylo společně tahat za sebou kajak na laně mezi kužely, oběhnout barel a vrátit se 

zpět se zavázanýma očima, kromě prvního nejmladšího člena). 1. Zelená, 2. Modrá, 

3. Černá, 4. Hnědá. Další soutěží byl útěk před indiány, kde cílem bylo co nejdříve 

přeběhnout louku se zavázanýma nohama (vedle sebe). 1. Zelená, 2. Černá, 3. Hnědá, 

4. Modrá. Následovala štafeta s dostavníky (s kajaky) kolem barelu s pořadím 1. 

Černá, 2. Modrá, 3. Hnědá, 4. Zelená. Na oběd byla nudlová polévka a skvělé 

květákové krokety s bramborem a broskví jako kompotem. Mimochodem, sehnat 

před svátky hromadu brambor a květáků, to znamenalo pro Janu s Rosťou projet 

Kaufland, Hypernovu, Globus v Porubě a pořád to bylo málo… L  V odpoledním 



klidu chystali starší z družin fakule a zvládli jich 6 ks (to se v posledních letech jen 

tak nepodařilo, velká zásluha pro rádce J ). Smůlu jsme tentokráte nemuseli těžit, 

protože ji dovezl Kraken z práce. J Ostatní chystali písně a texty na melodii „Bedna 

od Whisky“. Peťánek vyrazil Ducatem pro vodu. Po klidu pokračovala do svačiny 

soutěž do CETEH. Z důvodu nedostatku dřeva na výstavbu kolejí si musely družiny 

dovést dřevo z lesa. Princip hry: Byly tři stanoviště, první bylo za latrou na louce, 

kde byly nachystány špalky s očíslováním pro každou družinu (1 – 18). Druhé 

přechodné stanoviště bylo u družinových ohnišť a třetí u kuchyně v dřevníku. 

Úkolem bylo donést postupně ze stanoviště 1 do st. 2 špalky ( 1-18 ) a poté se členové 

střídali a nosili ze st. 2 na st. 3. 1. Modrá, 2. Hnědá, 3. Černá, 4. Zelená. Do kuchyně 

a na hlídky nastoupili rádcové  - Oťas, Vojta, Terka, Lea. Po svačině (přesnídávky, 

piškoty) jsme začali hrát turnaje a trénovat volejbal a softbal. Rozehrály se turnaje 

v přehazované a v boji u kůlu. Vždy rozděleně na mladší a starší. Na večeři jsme 

papali chleby se šunkovosýrovou pomazánkou a kotle šopského salátu. J Pro 

dobrovolníky se zatopilo ve spodní koupelně, a kdo chtěl, mohl se vyčabrat v teplé 

vodě. Na večerku se tentokráte hrálo a zpívalo u stožáru. Následovala porada Vedení 

a rádců v teepee. Venku bylo jasno, ale pěkně se ochladilo, když jsme šli spát, bylo 

na teploměru cca 7 stupňů. J   

  

  

  

7.7.2016 – čtvrtek. Heslo dne: „Když je něco dobré, přestanou to dělat.“ 

Den začal netradiční rozcvičkou, kdy jsme hráli fotbal se třemi míči. Proběhlo ranní 

rybičkování a mytí zubů. Na snídani jsme měli müsli s mlékem. Pak se zapískal 

dopolední nástup, vlajky zvedali Natálka, kdosi a někdo. Po nástupu jako vždy 

následovala šifra a hádanka. Bodování stanů dopadlo bohužel žalostně, možná díky 

přísné kontrole Kraťase a Marťase, kteří se s tím moc nepárali. Takže pro většinu 

tábora to znamenalo uklidit stan znovu, protože jinak by svou poštu, kterou Šrámka 

zrovna přivezla, už neviděli. Po menších protestech, všichni svůj stan dali do pořádku 

(bohužel jen na jeden den viz 8.7.) 

Po krátké poradě vedení a menšími problémy s CETEHem se rozehrály turnaje. A to 

přehazovaná a velmi „oblíbený“ boj u kůlu. Robin, Martin a Meloun museli trochu 

improvizovat při složení mužstev, díky nepříjemně přibývajícím zraněním, nějak si 

ovšem poradili. Po svačině proběhl sportovní kvíz na družiny. Otázky byly sice 

docela těžké, navíc rádcové měli kuchyňskou. Nápovědy ovšem byly k dispozici 

rozmístěné po táboře. Nejlépe se s kvízem vypořádal Tadek se svojí Zelenou. Oběd 

nudle, maso, parmezán opět vynikající a hlavně výjimečně zbylo i na večeři. (Rosťa 

by měl radost, bohužel pro něj Marťas s Kraťasem byli rychlejší.) Odpolední klid byl 

nebývale dlouhý, aby měly družiny dostatek času na vymýšlení programu 

k táboráku, část vedení to využilo k hraní stolních her, zbytek spal. Dostáváme 



správu od Rosti a to, že Modrá přišla o svého rádce. Vojta dostal po ošetření na 

fakultce v Porubě sádru, snad se ještě vrátí. 

Svačina jogurt rohlík a rychle dohrát turnaje. Vyšlo to akorát a ještě jsme stihli 

vztyčit horolezeckou stěnu zásluhou kadetů a vedení. Zbytek času využili kluci na 

fotbal (asi 10 na 10) hráli skoro všichni, holky ještě doladily program k táboráku. 

Večeře tvarohová pomazánka. Potom pomalý přesun k prvnímu táboráku na táboře. 

K zapálení bylo třeba 4 fakulí, rádcové to letos odrbali, a to smůlu sbírat nemuseli. 

Zapalovali Vendy a Jupík za celoroční bodování, které se hned poté vyhlásilo. 

Scénky a písničky družin byly prokládány písničkami a zpěvem celého oddílu za 

doprovodu Rosťovy kytary. Zvláštní ocenění si zaslouží Lea, která zvládá hru na 

kytaru, a Michal s Tadkem za sólo scénky. Po zazpívání posledních písní večerka a 

porada vedení k následujícímu dni. Hlídky asi pěkně vymrzly, zase byla pěkná kosa. 

8.7.2016 – pátek. Heslo dne: „Čím déle čekáš v jedné frontě, tím je vyšší 

pravděpodobnost, že sis spletl okénko.“ 

Pro dnešní den se naplánoval cyklo výlet pro kadety a vybrané námořníky pod 

vedením Marťase, Kraťase, Martina a Melouna. A mladší členové měli program 

v táboře. Budíček byl posunut na osm hodin z důvodu včerejšího táboráku. 

Rozcvičku vedli rádcové (sofťák, fresbee a softbal). Na rybičku se šlo jako obvykle 

a na snídani jsme dostali záviny různých druhů s kakaem. Po klasickém nástupu 

v krojích (vlajky vztyčovala Lejka za hraní na kytaru, Tadek a Michal za individuální 

scénku u táboráku a Bolek za vymyšlení družinové písně k táboráku) následovala 

hádanka (varná konvice) a šifra. Po sbalení nejnutnějších věcí na cyklo výlet se 18-

členná skupina (Marťas, Kraťas, Meloun, Martin, Oťas, Ondra, Jupík, Láďa, Niki, 

Ela, Kiki, Křeček, Terka, Tadek, Julča, Michal, Helma a Bolek) vydala okolo 10 

hodiny směr Podlesí a dále Červená hora a Cesta Česko-Německého porozumění, 

kde se udělala první pauza na jablko a delisu. Po menší svačince se dále pokračovalo 

na Guntramovice a Dvorce. Během cesty se bohužel Oťasovi porouchalo zadní kolo, 

čímž musel naší skupinu opustit a jel zpátky do tábora. Přes Dvorce jsme dojeli na 

Slezskou Hartu, kde jsme udělali větší přestávku na jídlo. Dali jsme si čerstvé rohlíky 

s paštikou a salámem. Po odpočinutí jsme vyrazili na další cestu, která nás přes menší 

vesnice zavedla až na Kružberk. Tam jsme zjistili, že se přehrada opravuje a přes ni 

tak neprojedeme. Změnili jsme plány a vyrazili přes obec Kružberk do Davidova 

Mlýna. Krásné prostředí nás při kofole, pivě, hranolkách a dobré zmrzlině na hodinu 

pohostilo. Po vydatné pauze jsme se vydali na poslední úsek naší trasy. Přes velké 

kopce do Svatoňovic a Budišov jsme pozvolna dojížděli do tábora. Za celý den jsme 

najeli bezmála 60 km a všichni to až na pár výjimek zvládli. Obzvláště zaslouží 

pochvalu všechny holky. Po příjezdu do tábora, asi o půl 6, nás čekal pozdní oběd v 

podobě zeleninovo-párkové polévky a skvělých buchtiček s krémem. Druhá část, 

která zůstala v táboře, měla svůj program. Nejdříve Lea vyházela největším 

špindírám stany a poté je zase s prasátky vzorně uklidila. Menší osazenstvo, jež 

zůstalo v táboře, hrálo pod vedením Mrkvy a Kláry veverky a kradení. Po svačině se 

udělala procházka ke Staré Vodě. Vrátili se okolo druhé hodiny a poobědvali 

buchtičky s krémem. Po obědě se ve velkém uzlovalo, lasovalo, nahazovaly smyčky 



a poprvé taky lezlo na horolezeckou stěnu. Mezitím Šrámka s Babičkou udělaly na 

sobotní návštěvní den obrovskou porci guláše. K večeru kluci zatopili v sauně a 

pozvolna od nejmenších až po největší se chodilo na dril do dobře zatopené sauny a 

studené sprchy. Večeře pro menší byla v podobě chlebů se šunkou. Večer ještě Rosťa 

zprovoznil karaoke na noťasu a zapojil k nim i menší aparaturu. V 10 proběhla 

večerka, protože dnes bychom si družinové písně již nestihli připravit. 

9.7.2016 – sobota - návštěvní den.  Heslo dne: „Dokud nepotřebujete odbočit 

vlevo, je silnice téměř prázdná.“ 

Klasika. Ráno trochu pouklízet, nasnídat se a po úklidu čekat na rodiče. Někteří 

odjeli na výlet a někteří zůstali v táboře, zahráli si i softbal, fotbal, volejbal atd. Na 

oběd byl tradičně guláš a svačiny vyplnily pekáče skvělých buchet a bábovek od 

maminek. J J J Po odjezdu rodičů pokračovaly turnaje. Večer se nám po opečení 

buřtů u družinových ohnišť podařilo opět zpívat a hrát v teepee pěknou porci písní 

až do večerky. Vedení se poté opět radilo, dnes nás bylo na volný a prodloužený 

víkend hodně. J 

10.7.2016 – neděle – olympiáda. Heslo dne: „Když ti zbývá pouze jeden hřebík, 

ohne se.“ 

Dnes pospáváme až do osmé (chudák Karča díky chybě v nočníku hlídala o hodinu 

déle J) budíček, rozcvičku a celý den píská Rosťa. Po oběhnutí kůlu sestává ze 

štafetových závodů s kopacími míči a pálkami s míčky. Po snídani (buchty, rohlíky 

s máslem, nutelou a kakao) vztyčují vlajky Vendy, Klárka, Helma a Eidam.  Heslo, 

hádanka, šifry, umytí látry a začíná Olympiáda. Až do oběda probíhá 14 soutěží a 

stíháme to. Vojta – člunkový běh, Jirkáč – Uzlařská regata, Rosťa – softbalové 

odpaly, Šídlo – čínská pomsta, Kraťas - pahorek, Meloun – skládání zápalek, Komár 

+ Sančo – horolezecká stěna, Robin – hod perlíkem, Jana – srážení petek tenisáky, 

Marťas – švihadlo, Martin – hod na kůl, Jaryn – střelba ze vzduchovky, Peťánek – 

lukostřelba, Kraken – hod granátem na cíl. Na oběd byla uzená polévka s těstovinami 

a bramborový knedlík s uzeným a zelím. J  Během klidu se vyhodnocovalo, jelo pro 

vodu a družiny si v cinestanu vybíraly písně na večerní karaoke. Do svačiny a do 

odjezdu části vedoucích jsme ještě stihli křtění – letos máme 5 nováčků, Sára, Teina, 

Marek, Sokec a Katka. Bylo i bahýnko… J a následně důkladné mytí. J  Komár 

s Jarynem ještě akčně stihli pořezat soušku a postavit druhý táborák, jsou to hold 

pracanti! J Po svačině (jogurty, termixy, rohlíky, čaj) se dohrávaly turnaje – Boj u 

kůlu, přehazovaná a proběhl turnaj v Australáku. Na večerním nástupu jsme stihli už 

vyhodnotit většinu soutěží a rozdat většinu diplomů. Před večeří jsme se ještě 

vysprchovali – bylo horko, tak ve studené vodě. J Na večeři byly chleby s paštikou 

nebo tvarůžky a také zbytky od oběda. Se stmíváním zalézáme do cinestanu a začíná 

očekávané karaoke, projektor září a zpíváme všichni i po družinách. A nezní to 

špatně. J A také si promítáme fotografie z tábora, včetně dnešního křtění a 

olympiády, končíme až za hluboké tmy.    



11.7.2016 – pondělí.         Heslo dne: „Není důležité kolik, co stojí, ale kolik 

ušetříš.“ 

Událost dne: Meloun konečně dopsal všechny diplomy za olympiádu. 

Hlídka vzbudila Kraťase o půl hodiny dřív, než měla, protože nevěděla, co má mazat 

na chleby. Kraťas je ujistil, že ta hmota v kyblíčku je opravdu sýr a šel si ještě na 

chvíli lehnout. V 8 už se pískala rozcvička, která proběhla formou soutěže. Družiny 

si házely softbalovým míčkem, který jim nesměl spadnout. Následovalo rybičkování 

a mytí zubů. Na snídani jsme dostali už zmíněné chleby se sýrem a čaj. Po snídani 

byl nástup v krojích. Vlajky zvedali Vojta, Liška, Sára, Tejna. Potom hádanka a šifra, 

zatímco Marťas a Meloun bodovali stany. Dopoledne jsme začali hrát nové turnaje: 

softbal, loužárna, boj o míč. Na oběd byla gulášová polévka a vynikající špagety 

s masem z koňa. Po odpoledním klidu se družiny přetahovaly lanem, a zaběhly si 

běžeckou štafetu. Po svačině začalo pršet, a tak jsme se na chvilku přesunuli do 

cinestanu, kde proběhla uzlařská regata družin. Zanedlouho vysvitlo slunce, čehož 

jsme využili a pokračovali v hraní turnajů. Čas pokročil a byla chvíle na večeři. 

Dostali jsme vaječné chleby, které byly hrdinsky smaženy Šrámkou a Babičkou, 

zatímco držely deštníky nad plotnou. Po večeři mytí, tentokráte pro všechny v horní 

koupelně, protože dole vyschla voda. Vedení se mezitím dohodlo, že je ideální den 

na stezku odvahy, na kterou se zapsali úplně všichni. I když někteří na poslední 

chviličku… J Rádcové souhlasili, že pomohou strašit a hlídat zbloudilce. Táborníci 

postupně vycházeli z teepee, kde Michal s Tadkem vyprávěli strašidelné příběhy pro 

navození atmosféry. Okruh vedl kolem tábora a Rody štěkal na baterky svítící v lese 

nad sklípkem, které považoval za zloděje. Do jídelny se vrátili všichni šťastně, byť 

jedna dívčinka měla slzičky na okraji… J 

12.6.2016 – úterý. Heslo dne – nebylo pochopeno. J J J 

Vstávali jsme po odvaze až v osm, v noci se blýskalo a hřmělo, ale moc nepršelo, šlo 

to mimo. Rozcvička byla po družinách s freesbee, zuby, rybičkování…. Je zataženo, 

ale příjemné teplo. Snídaně – koblížky a kakao, svačina - mrkev s rohlíkem.   Na 

nástupu se rozdala spousta peněz a vlajky vztyčovali za zásluhy rádcové. J Lea, 

Vojta, Oťas, Terka.   Následovala hádanka, šifra a prohlídka stanů. Další program 

proběhnul do svačiny v cinestanu, regaty na milión způsobů, po jednotlivcích, 

dvojicích, trojicích… J  Po svačině se hrály „míčky“ a poté turnaje, softbal, boj o 

míč a loužárna. Obzvláště Vašek a Eidam zasluhují pochvalu za svou bojovnost. 

Také jsme nafoukli lodě, aby se usušily. Oběd – rajská polévka, kuřata s rýží. Už 

během odpoledního klidu se všichni dle seznamu chystali na kola a lodě. Přesně v 15 

hod se po družinách a s doprovodem Vedení vyrazilo nejprve na náměstí a poté na 

přehradu. Nejprve se trénovalo a následně štafetově závodilo najednou po třech 

lidech z každé družiny na kajacích a na Vydrách (laminátových kánoích). Zvítězila 

Modrá. Následovala svačina – jablka, rohlíky, oplatky. Druhá část programu byl 

nový discgolf v okolí campu. Je zde krásných 18 drah a my jsme si zapůjčili 10 talířů 

freesbee za 2.500,-- Kč. Martin cvičně jedno hodil doprostřed přehrady, aby zjistil, 



že talíř neumí plavat a zmizel hluboko pod hladinu. To byl cvičný hod za 250,-- Kč. 

J J Počasí se trošku zhoršilo, bylo teplo, ale mrholilo a tak družiny procházely dráhy, 

dokud to šlo. Myslím si, že by nás to v budoucnu mohlo bavit, ale bude to chtít více 

než 10 (9) talířů a více menších družstev. Po cestě zpět se pěkně rozpršelo a tak děti 

mají zážitky z mokré cesty do tábora, ale zvládli to všichni s úsměvem. J  V táboře 

se všichni umyli, pojedli obložené chleby s horkým čajem a šli do hajan, jelikož 

pořád pršelo. Přestalo až po večerce. Do kuchyně nastoupili – Sokec, Liška, Helma 

a Nicola. J 

13.6. 2016 – středa. Heslo dne – nebylo pochopeno… J J J 

Hlídka si dnes přispalaJ, a tak začal den pod vedením rádců až po osmé. První hra 

začala hned na rozcvičce, kdy družiny měly za úkol přenést od sauny k fotbalové 

brance jednoho člena družiny. Mezitím měla kuchyňská co dohánět, aby byla snídaně 

– vánočka a kakao - připravena. Na nástupu vztyčovali vlajky Eidam, Vašek, Ela a 

Karin, popřálo se k narozeninám Kláře a následovala hádanka s šifrou. Po bodování 

stanů byla na nástupu (už ve sportovním s gumáky), byla vysvětlena hra „Tábornická 

činnost“ J J J, při kterém byli členové seznámeni s hlavním textem (Lov na bizony), 

který dostávali na trase po částech. Cestou musely družiny plnit úkoly, např. luštění 

šifer, skoky přes švihadlo, vázání regaty po dvojících. Nejrychleji trasu odběhla 

družina Černá a text složila nejsprávněji Hnědá. Po svačině – banán – se družiny po 

svačině sešly u táboráku, kde vyplňovaly táborový kvíz (nejpozornější družina byla 

Zelená). Družiny dostaly za úkol vymyslet indiánsky znějící přezdívky, které 

charakterizovaly členy své družiny, poslední hrou před obědem byla pro některé 

družiny oříškem J – družiny prolézaly se spojenýma rukama malým kruhem 

vytvořeným vázačkou. Oběd – hvězdičková polévka a gnocchi se špenátem a 

kuřecím masem. Na konci odpoledního klidu Vojta pískl nástup, družiny si rozdělily 

úkoly pro výrobu lapačů snů a totemů, při tom družiny postupně odskakovaly 

k soutěži „Záchrana zajatců“, kde měly za úkol nalézt člena družiny jen pomocí 

domluvy přes vysílačky. Nejrychleji doběhla Hnědá s časem okolo šesti minut, 

rekord trhla Černá se svými 28 minutami J J J  Svačina – Puding. Po svačině začal 

slabý déšť, a tak se družiny sešly v jídelně, kde proběhla soutěž v hádání přezdívek, 

které si vymyslely dopoledne. Mezitím co zapálení členové pokračovali v řezání 

totemů, mladší členové vyrazili do sauny. Až se všichni vysaunovali a najedli chleby 

s vajíčkovo-sýrovou pomazánkou, začalo promítání filmu „Bílý tesák“ v Cinestanu. 

K spánku se ukládáme až těsně před půlnocí… J J J 

14.6. 2016 – čtvrtek. Heslo dne – „To, co jste si vyhlédli, je už dávno vyprodáno.“ 

Vzhledem k nepřízni počasí se dnešní budíček posunul až na 9:10, což mnozí ocenili. 

Rozcvička s rybičkováním kvůli vydatnému dešti neproběhla. Na snídani byly 

vánočky s máslem a chleby a rohlíky s nutelou. Počasí s námi nemělo slitování, a tak 

se musel ranní nástup odložit. Po bodování stanů si vzal Rosťa členy do teepee, kde 

dostali IQ test, ve kterém se nejlépe umístila družina Modrá. Mezitím nás opustil 

vážený člen Vedení, Kraťas. L Následovala krátká porada Vedení + rádců a 



podrádců. Na oběd byly výtečné řízky s bramborovou kaší, po kterých se nejeden 

oblíznul. K dobrému spánku po obědě napomáhal ustavičný déšť. Po odpoledním 

klidu se družiny sešly v jídelně, kde jim Šrámka přečetla článek o Kalifornské zlaté 

horečce, na který byl následně zaměřen další testík. Po testíku svačina, 

jahodový/malinový jogurt + rohlík. Vedení zatím ohodnotilo Totemy a Lapače snů, 

které včera družiny vyráběly, v obou činnostech se nejlépe umístila Hnědá. Potom 

se družiny točily po různých stanovištích: Jídelna (Rýžování víček, Rýžování 

korálků – Modrá), Teepee (Pomoc šerifovi – Hnědá), Cinestan (Přestřelka – Modrá). 

Po těchto hrách se na nás počasí konečně aspoň trochu usmálo a přestalo pršet, 

roztočili jsme tedy Burzu (Hnědá), kterou si členové velmi užívali. Po Burze šlo 

Vedení s pár nejstaršími členy sbalit lodě do Cinestanu, menší děti šly mezitím na 

večeři (krupicová kaše). Družiny poté naposledy cvičily své písně na SOPOTY. Pár 

nejotužilejších jedinců se nezaleklo ani té zimy, která na tábořišti panovala a šlo se 

sprchovat. Družiny se začaly scházet v teepee a zahájily se SOPOTY. Nejdříve pár 

společných táborových písní, potom následovaly družiny, všechny pěvecké výkony 

byly na úrovni, Vedení určilo pořadí takto: 1. Černá 2. Zelená 3.-4. Modrá s Hnědou. 

Po družinách se představili jednotlivci, duety, trojice a více. S vystoupením každého 

zpěváka jsme byli nadšeni a všichni odvážní byli náležitě oceněni. Večerka byla 

výrazně posunuta. Do kuchyně a na hlídky nastoupili podrádcové (Ela, Tadek, 

Michal, Křeček). 

15.7. 2016 – pátek. Heslo dne – „Pravděpodobnost, že si zapomenete legitku a 

chytne vás revizor je nepřímo úměrná počtu zastávek a přímo úměrná počtu 

pohlavků od rodičů.“ 

Klasický budíček v 7:30 namíchl nejednoho táborníka. Na rozcvičku si své družiny 

vzali Rádcové a fyzicky i psychicky si členy připravili na zítřejší poklad. Kvůli nízké 

teplotě nebyla povinná rybička, přesto jsme v umývárně potkali pár poctivých 

rybičkářů. Na snídani jsme si pošmákli na makovcích (nebyli jsme ochuzeni ani o 

klasický pokřik, bez kterého by tábor nebyl táborem: „Na snídani makovec, 

vylezeme na kopec a bude z nás sportovec“). Počasí opět nebylo tak úplně s námi, 

ale aspoň nepršelo, a tak jsme mohli dohrávat turnaje (softbal, boj o míč, loužárna). 

Následovala svačina (šťavnatý meloun). Po svačině se pokračovalo v turnajích, 

nevyjímaje Melounova motivačního proslovu k družině Hnědé o tom, jaká je čest a 

pocta sloužit právě v této družině. Na oběd nám Šrámka naservírovala libovoučkou 

čočku s vajíčky – výtečné. V odpoledním klidu děti odpočívaly, Vedení mezitím 

dopisovalo a lepilo poslední várku diplomů. Po odpoleďáku si Vedení přichystalo 

velkolepé Monte Carlo v Cinestanu (ruleta, karetní hry, kostky i profesionální bar 

s různými nápoji a pochutinami). Členové utráceli těžce vydělané dolary, které 

dostávali v průběhu celého tábora. Celá akce se náramně vyvedla a užili si ji všichni, 

jak Vedení, tak Družiny. Na večeři byl výkvět Kosteleckých uzenin – párky. Večerka 

pro děti byla dnes brzká, jelikož se Vedení muselo domlouvat na pokladu a následně 

oslavit 20. narozeniny Peťanka. Do kuchyně a na hlídky se mohli těšit Nicol, Kača, 

Vendy a Natka. 



16.7.2016 – sobota – POKLAD! Budíček měl Martin. Rozdal družinám míče a 

rozcvičku vedli rádci. Na snídani byly chleby s pomazánkovým máslem a čaj. Na 

ranním nástupu se železniční společnosti dozvěděly, že se v oblasti Zlatých hor 

objevilo další naleziště zlata a že vyrazí k jejímu úpatí zlato hledat. Nejdříve si však 

museli všichni uklidit stany a sbalit si vše potřebné, včetně svačiny. Potom se, podle 

délky své železnice, jednotlivé společnosti vydaly za zlatem. První vyrazila Hnědá, 

25 minut po ní vyběhly Modrá s Černou, nakonec za dalších 5 minut vyrazila Zelená. 

Nejdříve se plnily úkoly na tábořišti: sestřelování terčů, míček v kruhu, nošení vody, 

regata, značky, trakaře, hod na kůl. Největší problém však byl přepalování provázku. 

Problémy měly hlavně Černá se Zelenou. Černá pak přišla na spásný nápad, rozdělat 

oheň pomocí smůly, ale Zelená na tomto úkolu zaostala hodně moc. Z tábora už 

vyjížděli na koních (kolech) minimálně s půlhodinovým zpožděním. Cesta za zlatem 

vedla po cestě přes Podlesí (zde Černá s Modrou velice dlouho hledaly kravín) do 

Budišova (koupaliště), dále do Guntramovic a nakonec na Červenou Horu. Na 

každém zastavení družiny hledaly šifru, která je nasměrovala na další místo. Cestou 

se plnily různé úkoly. U Krakena skákali přes švihadlo. U Marťase poznávali KPČ. 

U Martina házeli granátem do kruhu. Nakonec běželi podle azimutu ke Komárovi a 

Jarkovi do rokle u Červené hory. Ti si to zde krásně vyzdobili, postavili přístřešek, 

rozdělali oheň, rozvěsili lapače snů a na skále byla zlatá žíla a u ní čtyři zlaté valouny. 

Každá společnost si vzala jeden zlatý valoun, první Hnědá samozřejmě ten největší. 

Na druhém místě skončila Modrá, třetí byla Černá a poslední Zelená. Do tábora se 

první dvě družiny vrátily přibližně se stejným časovým odstupem, jako vyjížděly. 

Třetí Černá však už dorazila o cca dvě hodiny později a Zelená zas asi o další dvě 

hodiny později. Bohužel se mezitím rozpršelo a ochladilo a podmínky se stále 

zhoršovaly. Šídlo nakonec pro Vendy a Sáru ze Zelené zajela do Budišova autem a 

pak se ještě vrátila pro Eidama. Zlato družiny vyměnily za poklad. Vedení mezitím 

v táboře počítalo bodování, vypisovalo diplomy, vařilo teplou večeři - zeleninovou 

polévku s nudličkami a rizoto s kuřecím masem, balilo oddílové věci a nakládalo 

dodávku. Večer kdo chtěl, se ještě šel teple osprchovat, ale některým se už do sprch 

v tom počasí nechtělo a nechali to na doma. Plánovaný táborák se musel kvůli počasí 

taky zrušit, ale v teepee bylo příjemně teploučko. Rozdali jsme si tu diplomy, krásné 

malované placky od Hanky, naplánovali odjezdy domů a zazpívali si poslední velkou 

várku písní. Nechyběly uznání pro táborové hrdiny, nejen za krásné jídelníčky, ale 

také pro nejlepší hlídku (Sokec), nejlepšího navigátora (Ela) apod. A ti hlavní 

vítězové? Družiny – Hnědá. Stanovník – Kiki + Láli. Plavčíci – Karča. 

Námořníci – Julča. Kadeti – Lea. Takže holky to vydrtily. J Nejlepší ze všech 

kategorií + vítězové celoročního bodování byli také nově a krásně ošaceni – oddílová 

trika, mikiny, bundy… za což moc děkujeme strejdovi (tatínek Kiki) a firmě DAV 

a.s !!! J Večer jsme zakončili oddílovým pokřikem (Leika). 

17.7.2016 – neděle – odjezd. Brzy ráno, zatímco většina sladce spí, odjíždí 

s naloženou dodávkou a vozíkem Rosťa + Michal + Robin. V Ostravě vykládají 

v Proskovicích a v klubovně a Rosťa se vrací zpět. Mezitím už půlka tábora odjela a 

potkáváme auta rodičů, některá trošku zablácená, jak musela zajet pro pár věcí 

rozbahněnou cestou až do tábora… JJJ  Uklízí se a předáváme tábor K.T.O.. Kolem 



poledne vyráží poslední auta do Ovy, rozvážíme poslední táborníky a od 13:30 do 

cca 15 hod rozdáváme kola a batohy u klubovny. A jako každý rok, děti se jdou umýt 

a ke své elektronice, maminky prát začouzené a zabahněné věci a Vedení třídit, sušit 

a uklízet hromady oddílového materiálu dovezeného z Underforest City! Tož pěkný 

zbytek prázdnin!  J   Vaše VEDENÍ!  


