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Slovo úvodem

Zdravím, 
zajímají  vás nejnovější zprávy, komentáře, drby, hlášky, deníky a názory? V tom případě dr-
žíte v ruce tu správnou knihu.  Zapomeňte na chvíli na povinnou četbu, novinové titulky,  te-
levizní program i novinky na Facebooku a ponořte se do stránek plných zimní pohody ze zim-
ních týpek, letního slunce z Matějovce i  Španělska  a podzimních barev výsadku a hry po Pra-
ze...
Uvařte si kávu nebo čaj a nechte si vyprávět o dobrodružstvích Keyáků na manévrech, v ho-
rách i  na vodě. Přečtěte si o  tvořivosti a talentu uplatněných na Jupijou i každé trojdence či 
družinovce.  Koneckonců fotografi e vypravují o mnohém...
Zakousněte si sušenku a ochutnejte radost, kterou jsme měli ze tří nových manželství našich 
kamarádů z oddílu. Také někteří z nás našli odvahu a chuť slíbit „sloužit nejvyšší pravdě a lás-
ce“ a „být poslušnými vlčaty a světluškami“. Přejme si, ať se jim daří.
Až zavřete  Knihu Keya 2010 a půjdete zjistit nejnovější zprávy z Facebooku,  vězte, že se pro 
vás již připravují další dobrodružství a zážitky, na které se můžete těšit. A nejste sami...

Kosťa

 P.S. Příspěvky od štěňat zanechány v původní nezměněné podobě. Stejně tak i táborový deník letos pochází z díl-
ny dětí a neprošel korekční úpravou.
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Tábor 2010 - Matějovec
Stavebka
 Sešli jsme se brzo ráno na Florenci na nástupišti č. 20, kde nás čekalo nemilé překvapení – autobus, 
který nás měl dovést až do Dačic, byl plný až po střechu a nemilosrdně před námi zavřel dveře a zmizel… Kr-
tek s Kosťou sehnali kdesi pár místenek do Jindřichova Hradce s tím, že pan řidič snad pustí všechny. Jenže 
pan řidič bohužel všechny nevzal s výmluvou, že v autobuse se nemá stát… a že se bojí policie… Takže jed-
na skupina jela přes Jindřichův Hradec a druhá přes Jihlavu, nakonec jsem se šťastně sešli v Dačicích, odtud 
jsme pokračovali busem do Matějovce a šťastně dorazili do tábora, dokonce dřív než věci. Hned jsem se pus-
tili do práce a vyrazili kopat odpadovku, sklípek… Druhý den jsme začali kácet místní les a vyrábět týpiovky. 
Následovalo vyměření kuchyně a stavba kamen. Po příjezdu Slepýše a motorovky mohla konečně začít stavba 
kuchyně. Týpiovky začaly množit, a tak vzniklo první týpko. A tak se pracovalo… pracovalo… jedlo… spa-
lo… až byl tábor hotový a už se jen čekalo na příjezd dětí.

Pátek 9.7. Příjezd
 Stavebkáři, poklidně pracující, dělající si své postele, čekali. Čekali už jen na jediné, začátek tábora, 
který započne příjezdem malých i velkých táborníků. Když jsme pojídali výborné rizoto, přiběhl Mýval, aby-
chom se okamžitě přesunuli na druhou stranu rybníka. Tam čekal hlídač, jež pouštěl postupně všechny k pro-
věření. Od rybníka se šlo do sněmáku, kde jsme byli prověřeni panem doktorem a sestrou. Pan doktor nás po-
slal do lékárny pro meducínu. Mnoho z nás vypovědělo, že to byla první meducína, která nám chutnala. Od 
meducíny jsme si museli dojít pro náramek, který stvrzuje, že nejsme infi kovaní. Když každý byl prověřen, 
očkován, označen zdravím, vše mohlo začít.
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 Začaly se ve velkém stavět postele, podložení a podobné vychytávky. Když už snad každý měl hlad, 
se zagongalo na svačinu, chleba s česnekovou pomazánkou. Po svačině jsme byli svoláni za kuchyň, kde nám 
byly předneseni nutnosti chodu tábora. Pak pokračovaly práce, které byly zakončeny chutnou polévkou jako 
od maminky, po které následovalo vystřídání pánů i děvčat v rybníce. Celý den byl zakončen nádhernou ve-
čerkou na přilehlé louce.

Sobota 10.7. Jaký si to uděláš, takový to máš
 Dodělávání: kdo se nestihl zabydlet v pátek, dodělával. Službu měli „opice“. K obědu byly těstoviny 
se špenátem. Po obědě začali Boraxové a Chřesti malovat týpka. Ostatní vyrazili do vesnice hledat dům číslo 
33. Nejdřív jsme našli dům číslo 34, potom 33. Paní domácí jsme dali kytku a dostali vysílačku. Asi 1 h po-
tom jsme šli do tábora. Tam nám Vojta řekl, že s přijímáním AM signálu musíme počkat na pondělí. Večer byla 
zpívanda. I přes KOSŤŮV PROTEST se zpívalo Májo má.

Neděle 11.7.
 Tento den začal Kosťovou instruktáží ohledně hlídek. Ta trvala asi od půl dvanácté do půl druhé v noci 
a konala se po družinkách. Kromě všeobecných informací o hlídání jsme si sami ozkoušeli, jak přepadnout tá-
bor. Kolem třetí hodiny nás ze spánku vytrhl křik hlídajícího Humra „Přepad“. Přepadajícím ale zjevně připa-
dalo nejrozumnější vzít nohy na ramena, proto je poté všichni asi půl hodiny hledali po loukách a lesích. Po ne-
úspěšném hledání se posílily hlídky a šlo se spát. Budíček byl v 8:00, byl Den Velkých Družinek, tedy Chřestý-
šů a Opiček. Šli jsme do kostela na jedenáctou do Matějovce. Po návratu byl oběd (Brambory s lečem) a hodi-
nový poledňák. Následovalo odpoledne I., sestávající se z vodních hrátek, jako frisbee ve vodě a mýdlová bit-
va. Odpoledne přijel Králík a Money. Po krátkém odpočinku a svačince začalo živé vysílání Keya’s got talent. 
Za přihlížení osmi porotců a komentování moderátora Vývara Moravce se představily skupinky, či jednotlivci 
o rozdílném počtu a věku, které však spojovala touha získat svým uměleckým výstupem nejvyšší skóre, a tím 
také červeno-žluté lízátko.Rozhodování poroty bylo složité a vyčerpávající, ale nakonec se umístily na hvězd-
ném nebi za Udi pan-
tomimické duo Dárek 
a Mašle a za štěňata 
fl étnista Tim, který za-
hrál „Andulko šafářo-
vá“.
 N á s l e d o v a -
la večere ve francouz-
ském stylu, které před-
cházely hry Hututu-
tu…, přehazka, měs-
tečko Palermo. To poté 
v hojnějším počtu po-
kračovalo a to po ve-
černím mytí a nástupu. 
Večerka a spát. Chřes-
ti a Opičky ještě řešili 
s Udi hodnocení dne, 
který byl celý v Chřes-
toopičí režii.

Pondělí 12.7.



Kniha KEYA 2010

4
Tábor 2010

 K snídani byly chleby s marmeládou. Po snídani začala Pořádná Praxe. Králík měla zdravovědu, Pun-
ča a Klubko přírodu, Veverka fotografování a Vojta mechaniku. Po Pořádné Praxi následoval super oběd, raj-
ská omáčka s knedlíkem. Následoval polední klid. Když skončil poledňák šli jsme na kopec zachytit rádiové 
vlny. Když jsme přišli, tak jsme si našli vydlice a z nic jsme udělali praky. Byl družinkový večer.

Úterý 13.7.
 Tento den začal neob-
vykle, protože přišel hygienik. 
Po krátkém rozhovoru s Kos-
ťou nám dovolil, že tady mů-
žeme zůstat další tři týdny. Po 
snídani, ke které byly chleby s 
marmeládou, bylo pokračování 
Pořádné Praxe, kde měl Kosťa 
orientaci, Králík zdravovědu, 
Vojta praktickou mechaniku a 
Perník tábornictví. Ještě před 
obědem jsme šli hrát voley-
ball. Když jsme ho hráli, srazi-
li se Špunt s Humrem a Perňa 
je musel ošetřit. K obědu byla 
čína a potom 1 h poledňák. Po 
odpoledníku jsme šli na Buko-
vý Vrch, tam jsme se rozděli-
li do etapek. A šli jsme získat 
kousek vzorku.
Skupiny jsou takhle:
1. Humr, Špunt, Hafík, Milan, Vrtule
2. Námňa, Míček, Ondra, Tim, Ferrari
3. Vývar, Money, Benda, Alvis, Tarzan, Bětka
4. Kámen, Nezmar, Netto, Kocour, Koala
5. Vykač, Matýsek, R2D2, Orel, Ještěrka, Žirafa
Když se všechny skupinky vrátily byla večeře, ke které byly chleby s vajíčkovou pomazánkou. Potom byla 
hospoda.

Čtrtek 15.7.
Když začal tento den, skoro všichni po skupinkách jak jsou v tee-pee, opustili tábor.
My, Netopíři, jsme měli k snídani chleba s krémem smetanyto. Po snídani jsme zkoumali vodu měla stupeň 
pH 5. Obědu jsme měli těstoviny z houbovou omáčkou. Potom jsme se šli kouknout na bizony v ohradě. Po-
tom jsme si dali svačinu piškoty z jablkama a zároveň jsme pozorovali kolik aut přijede do Matějovce. Za půl 
hodiny bylo jich pět. Potom když se všichni vrátili tak jsme měli večeři jsme měli koprovou omáčkou.

Pátek 16.7.
Vzbudili nás tóny budíčku vylouzené na asi Mývalovu fl étnu, načež všichni vylezli z tee- pee a plni vzteku se 
vydali na rozcvičku. Po rutinních záležitostech jako snídaně, nástup, mytí atd. jsme se všichni měli shromáždit 
v jídelně  v pracovním, a museli jít tvrdě pracovat do lesa, kde jsme se chopili pil a seker, a pracovní morálka se 
dostala do našich srdcí. Po dlouhé a namáhavé práci jsme šli svlažit svá hrdla doušky lahodného moku (šťávy) 
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a opět jsme šli pra-
covat jak šrouby. 
Nedodělků postup-
ně ubývalo, a ubýva-
lo, a ubývalo, až ne-
topýří služba se sva-
činou a zvuk gongu, 
jenž se rozléhal tá-
bořištěm i přilehlý-
mi lesy, což mělo za 
důsledek shromáž-
dění všech pilně pra-
cujících v prostoru 
jídelny. Tam si pilní 
účastníci tábora na-
plní své žaludky kaší 
s fi lém. Poté nám 
bylo zděleno zadá-
ní úkolu na etapko-
vou hru trezor. Byli 
jsme vybráni jakož-
to nejlepší konstruk-

téři bezpečnostních systémů, abychom postavili trezor. Za 2,5 hodiny nám ukončili čas, což situaci podstatně 
skomplikovalo nakonec vyhrál trezor skupiny vykňoktátor, který využil 3úhelník jako matematicky nejpev-
nější útvar. Druzí skončili Kámenovci s jejich zemním trezorem. Třetí byli Humrovci, jenž vsadili na bytel-
nost. Favorit, žlutý bagr, nakonec nevyhověl, ani Náměsíčníkovci se neumístili. Po dalších přípravách na tá-
borák nakonec vypukl. Po zahájení Vlajkou a červená se line záře už celý tábor propadl bujarému veselí. Po 
etapkách se hráli scénky, jež končili „Všichni šťastně přežili a nikdo se neopil“ a po družinkách scénky z pseu-
domanévrovyvražďování. Potom se všichni připravili na přepad, ten však nepřišel :-( Dobrou noc! Psal: Vykač

Sobota 17.7.
 Ráno po budíčku a rozcvičce jsme se šli vykoupat. Pak byla snídaně, přesnídávka a rohlík, a po sní-
dani jsme se měli převléknout do běhacího a vzít si papírové koule. Sraz byl u táborového kruhu. Šli jsme na 
louku a tam jsme hráli hru po etapkách. Každá etapa měla svůj kruh a hlídače. Ostatní hledali po louce ukry-
té indicie. V 2. části po sobě ostatní útočili a brali si indicie. Po přečtení indicií jsme se vydali směrem k ryb-
níku, ale trochu dál a byl tam vědec, přesně podle indicií. Něco jsme zjistili, ale nebylo toho moc. Protože se 
rozpršelo, tak jsme se vrátili do tábora. Po oběde byl poledňák, po  poledňáku byl azimuťák. Bylo 14 dvojicí 
a od 5. dvojice nahoru to moc nešlo. Po azimuťáku jsme hráli středověk. Večer byla hrozná bořka a připravo-
vali jsme se na přepad, ale nakonec nebyl. Dobrou noc

Neděle 18.7.
Hned po budíčku následovalo bodování, protože bylo nehezké počasí. Po snídani jsme se dověděli, že dopo-
ledne bude věnováno odpočinku. Výborný oběd, poledňák, který se protáhl až do svačiny. Pak jsme se vypra-
vili do kostela.

Manévry 19. – 21.7.
Skupinka pod vedením Money
První den
 Byl poledňák dne 19.7.2010, když tu náhle vedoucí svolali všechny do kuchyně a vyhlásili MANÉV-
RY!!! Přečetli pravidla a do patnácti minut jsme museli být na hřišti se vším potřebným. Dostali jsme papír s 
místy, kam jsme museli dojít a rozplánovali jsme si cestu. Odcházeli jsme ve složení: Money, Benda, Bětka  a 
Alvis. Za námi se šinul Vojta. Asi 300 metrů za táborem Alvis prohlásil, že bychom mohli ,,zakempit“, zůstat 
tam 3 dny a pak se vrátit do tábora.
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 Nejprve jsme došli k vodní pile, která nebyla daleko. Tam však zpráva, kterou jsme hledali, nebyla a 
vojta řekl, že to asi někdo vzal, a že nám ji dá v táboře. Tak jsme šli dál k ptačímu vrchu, který nebyl znače-
ný, tak jsme zabloudili. ( Přespali jsme půl metru od silnice. Další stanoviště bylo u Mechového rybníku. Tam 
jsme zprávu asi po půl hodině našli.
Druhý den
 Ráno nevědouc, kde jsme, jsme došli do Slavonic, i když jsme tam nechtěli. A tak jsme rovnou došli k 
bunkru, kde byla další zpráva. Poté jsme se konečně sešli s Vojtou na Ptačím vrchu, kde jsme si vyzvedli dal-
ší zprávu a šli jsme dál. Ztratili jsme kryštofa, který se k nám nově připojil, ale i přes to jsme došli do bývalé 
vesnice Košlák. Tam bylo hrozně komárů. Cestou zpět jsme potkali Humrovce. Bendovi bylo špatně, tak pro 
něj Perňa zajel, ale i přes teplotu nechtěl odjet. Šli jsme s Humrovci do Starého města, kde byl Kryštof a Mý-
val. Nyní jsme se odpojili a uložili k spánku.
Třetí den
 Ráno jsme šli do Vysokého kamene. Cestou jsme v Kaprounu potkali Náměsíčníkovce. S nimi jsme 
došli k poslední zprávě a tam jsme taky našli ,,geokesching“ Pak jsme došli do tábora (konečně)!!!

Skupinka pod vedením Kamena a Nezmara
První den
 V odpoledních hodinách nám umové oznámili, že jsou manévry a že se máme vydat po etakových sku-
pinkách na šest míst pro získání receptu na výrobu vakcíny proti zrádné slintavce-kousavce. Jako první se naše 
skupinka, sestávající se z |Kamena, Nezmara, Kocoura, Netopýra a Koaly, vydala přes Český Rudolec k Me-
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chovému rybníku. Kosťa, který byl Uďou, jenž nás doprovázel, se s námi, poté co jsme v potoce za stavidlem 
objevili zprávu, dohodl na pokračování naší cesty k Stříbrnému vrchu. Ještě toho dne jsme došli přes Český 
Rudolec Graslovou steskou ke Graslově sluji, kde jsme se utábořili. Já (Kámen) jsem se nejprve sím, poté s 
Kos´tou, vydal hledat zprávu na blízký Stříbrný vrch – bohužel bez úspěchu. K večeři jsme si dali Jum Jum-
ky. Ráno jsme zprávu opět nenašli.
Druhý den
 Dalším cílem bylo zvoleno Čihadlo, asi 3km východně od Starého města pod Landštejnem. Dorazili 
jsme asi o půl druhé a obědvali do půl třetí. Ve čtvrt na čtyři jsme dospěli do Starého Města. Až teď, když nám 
zbývalo asi 30km do tábora, abychom oběšli všechna stanoviště, rozhodli jsme se, že to do tábora ještě dnes 
narveme. Potom jsme to sdělili Kosťovi. V půl sedmé jsem byla na čtvrtém stanovišti – Křížový vrch. Poměr-
ně vysoká morálka nás pozvedla k tomu, že jsme ještě za světla stanuli v Klášteře a se zde sebranou zprávou 
pokračovali přes Blato a Klenovou (nyní již za tmy). Asi 1km před kaprounem se dostavila únava a 250m od 
posledního stanoviště (Vysokého kamene) již někteří spali. Ačkoli jsme byli 9km od tábora, rozhodli jsme se 
na Vysokém kameni přespat. Důvodem bylo také to, že jsme zprávu za tmy nenalezli. Kosťa razil do tábora.
Třetí den
 Budíček byl spontánní systémem ,,kdo se dřív probudí, vzbudí i ostatní“ asi v 7:30. Nalézáme zprávu a 
jdeme do tábora, kam doráříme 53. Dorážíme jako druzí hned po Vykačovcích, kteří se vrací pro zprávu, kte-
rou nezvládli.

Skupinka pod vedením Náměsíčníka
První den
 Vyrazili jsme s celkem dobrou náladou. Rychle jsme dorazili k první přesnídávce na kopci Pekelec. 
Tam jsme se zdrželi, protože jsme čekali na Uďi. Na další cíl, hliště, jsme se dostali bez potíží. Tam jsme šli 
spát.
Druhý den
 Ráno po snída-
ni jsme vyšli směr Sta-
ré Město pod Landštej-
nem. Dorazili jsme tam 
a doplnili jsme si vodu. 
Na další cestě jsme do-
sáhli bývalé vsi Dětříš. 
Po obědě a po tom, co 
se připojil Náměsíčník, 
jsme došli do bývalé vsi 
Staré Hutě a do Kláštera 
II., kde byla větší přesní-
dávka. Po dalším pocho-
du jsme šli spát.
Třetí den
 Po vzbuzení a 
snídani jsme šli směrem 
na Vysoký Kámen. Ještě 
předtím jsme se spojili s 
Monkeyovcema. Na Vy-



Kniha KEYA 2010

8
Tábor 2010

sokém kameni jsme odpočívali a potom jsme bez dalších příhod dorazili do tábora.

Skupinka pod vedením Špunta a Humra
První den
 Pondělí odpoledne – odchod na manévry. Vůdce skupinky je Špunt. Ostatní členové jsou Hafík (já), 
Milan a Vrtulka. Odcházíme na Stříbrný kopec. Zpráva je u mohyly, kterou Špunt brzy najde. Další bod je ve 
Valtínově. Po svačině jdeme a brzy je čas k večeři. Nacházíme zprávu za kostelem. V blízkém lese nacházíme 
odpočinek – vaření večeře. K večeři jsou YumYumky. Pak jdeme spát.
Druhý den
 V úterý ráno jsou k snídani chleby s Apetitem. Vyrážíme na Vysoký kámen. Dorážíme na něj před obě-
dem. Zpráva nenalezena. Kája ji nám však uzná. K obědu jsou těstoviny. Pak přijíždí Humr s Mývalem. Kája 
odjíždí. Jdeme do bývalí vsi Pernárec. Na cestě se potkáváme se skupinkou ve které je Money, Benda  a Al-
vis. Bendovi je špatně. Přijíždí Perňa. Následuje svačina. Benda má zvíčenou teplotu, ale do tábora nejede. Ve 
starém Městě se od sebe odpojujeme. My jdeme do tábora. Po večeři usínáme.
Třetí den
 Po snídani dorážíme do tábora.

Skupinka pod vedením Vykače
 Očekávaje olympiádu jsme po vyslechnutí zprávy o začínajících manévrech,začali dělat paniku, balit 
si batohy a následovně odcházet. Ve Vysokém kamenu jsme hledaje zprávu, našli geocache a následovně náš 
vysněný cíl, kvůli kterému jsme vážili tak dlouhou a únavnou cestu –přesnídávka s kusem papíru. Následov-
ně jsme se odebrali přes Kaproun, Klenovou a Blato do Kláštera II. Po dlouhém a vyčerpávajícím hledání, při 
kterém světlo defi nitivně ustoupilo tmě, jsme se odebrali směr rybník Kačer. Pravděpodobně systém červích 
děr zapříčinil naše přesunutí (naštěstí jen v prostoru) na místo poblíž Mítinkám. Nevzdali jsme se a znovu 
jsme zkoušeli štěstí v končinách plných bludných kořenů, což se nám vymstilo. Ani potom nám štěstí nepřálo 
a pokus o nalezení rybníka skončil fi askem. Dále jsme pokračovali přes Filipův Dobrotám do bývalé vesnice 
Kunní pod Landštejnem. Když jsme tam vyzvedli zprávu, po rozhovoru s Myškou, Punčochou a Klubkem o 
setkání s Ondrou, vydali jsme se přes Staré Město po červení, zelené a Grázlovské do Grázlovy sluje. Násle-
dovně jsme absolvovali cestu na Bukový vrch. V houstníku u trigometrické tyče jsme vyzvedli zprávu, chou-
lící se v přesnídávce a pelášili do tábora. Poslední den jsme já (Vykač) s Perňou došli ke Kačeru rychlým tem-
pem. A všichni to šťastně přežili a nikdo se neopil.
Čtvrtek 22.7.
 Dnes den začínal stejně jako ostatní dny. K snídani bylo klasické CHMMČ. Dopoledne i odpoledne 
jsme malovali tee-pee. My Netopýři jsme měli týpko zespodu modrý s bílými tečkami (asi jako Artuův šá-
tek). Boraxoví měli barvy tee-pee červenou, zelenou a hnědou. Opičky měly jen zelenou a Skříšerky měly dole 
vodu a nahoře duhu. K obědu byl kašpárek (kaše s párkem) a k večeři krupička. Večer byly přípravy a popra-
vy.
Pátek 23.7.
 Začíná se jako obvykle, k snídani je CHMMČ. Po nástupu začala hra, která měla všechny maximálně 
zrasit před táborákem. Šlo o projití trasy různým způsobem 1) skákající po 1 noze 2) jeden z dvojice slepí 3) 
jeden se nese 4) všichni se drží jednou rukou mezi nohama hra – 1234. Po obědě začala příprava táboráku + 
všeobecný úklid (louky). Po klasickém táboráku šli všichni spát natěšení na návštěvák. 
Sobota 24.7.  Návštěvák
 Ráno byla snídaně CHMMČ. Po nástupu přijeli první rodiče. Přijížděli potom i další. S nimi také hroz-
ně dobrot. Pak tradiční oběd (buřtguláš). Pak etapa, měli jsme vyrobit laboratoř. Svačina, volno a pak se po-
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malu začalo odjíždět.
Neděle 25.7.
 Tohoto dne jsme 
ráno vstali. Pak bylo bodo-
vání a snídaně. Potí jsme 
vyrazili na celodenní vý-
let do Landštejna. Před ním 
jsme si dali oběd, což byly 
chleby s paštikou. Potí jsme 
si prohlídli zříceninu Land-
štejna. Zde jsme strávili asi 
hodinu. Vyšplhali jsme se 
na jeho nejvyšší věž, ze kte-
ré byl nádherný výhled. Při 
delší cestě zpět jsme měli 
tatranky, pak jsme se odpo-
jili ze zelené a přešli na modrou, po které jsme došli do Rožnova a pak po silnici do Matějovce, ze kterého to 
bylo cca 1km do tábora, tak skončil náš výlet. Poté byla mše, opékání buřtů, nástup a večerka.
Výsadek

Pondělí 26.7.
 Za zvuku Punčošiny fl étny všichni postupně vylézali z týpek. Svěží do nového dne. Avšak Chřesty 
zatupoval pouze Vykač a Opičky Špunt. Ostatní buďto marodí nebo byly na výsadku. Po vydatné snídani se 
etapkové skupinky ochuzené o Chřestýše a Opičky vrhly na dělání destilačních jam. Poté se hrály hry zabíje-
cí čas. Na ty se už z většiny přidal zbytek. Po hodinovém poledňáku byl orienták s Kosťovou úpravou. Večer 
byla krčma a šlo se spát.
Úterý 27.7.
 Den začar hrama a hrálo se celé dopoledne a odpoledne I. Hráli jsme městečko Palermo, zvířata a 
pantomimu. Pak byla zahájena pseudopokladovka, na kterou jsme si měli vzít věci na spaní. Každá etapková 
skupinka si vzala lísteček s místem, na kterém má být zpráva a dostala 1,5 chleba, takže se předpokládal pří-
chod před obědem příštího dne. Etapky šli následovně: Žlutá bagr – žsl Kaproun, Náměsíčníkovi – vrch Hora, 
Humrovi – vrch Burlusi, Kamenovci – kopec Podhájí, Vývarovci(my) – Muchův kopec. Do Muchova kop-
ce naše skupinka přišla až pozdě večer a nenašli jsme zprávu, a proto jsme vyčkali ve spacácích do rána upro-
střed kukuřičného pole.
Středa 28.7.
 Podívali jsme se na mapu a zjistili jsme, že jsme asi 50m daleko od zprávy, a tak jsme ji vyzvedli. Zprá-
va nás poslala do vesnice Lipnice k Pilskému rybníku, kde u jeřábu blízko druhé třešně směrem od hráze měly 
být tři indicie. Asi po třech hodinách hledání to vzdáváme a jdeme vyzvednout ingredience ve vesnici Mosty. 
Cesta vede skrz les jménem ,,Černý les“ a zakopneme o bludný kořen – ztratíme se, vrátíme se do Lipnice. Po 
další hodině hledání zprávy v Lipnicích to vzdáváme a jdeme do tábora.
Z tábora jsme znovu vysláni pro ingredienci opět směřujeme do Lipnice, kde po hodinovém hledání nic nena-
jdeme. Začíná být tma a zima, vracíme se do tábora.
Vrátili jsme se cca 2 min před půlnocí…Jdeme spát.

(Čtvrtek i pátek taky byl, ale deník už ne)

Tábor 2010
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Novinky ze světa skautingu:
Vlčecí sliby: Alvis
Světluščí sliby: Tarzánek, Žirafka, Ještěrka 
Skautské sliby: Vykač, Náměsíčník, Hafík, 
Tři orlí pera: Monkey, R2, 
Drsňák:  Tarzánek, Vrtule, Benda, Netto, R2, Humr
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Manévry skupiny KNKNK 2010-11-26
Dne 19.7. nás vyhnali uďové v čele s Kájou na manévry. Během odpoledne jsme pak došli do Č. Rudol-
ce, kde byla v rybníku zpráva. Zprávu jsme našli a potkali Vývarovce, ale bez Vývara. Do noci jsme došli 
ke Graselově sluji kde jsme přenocovali. Zpráva poblíž tábořiště(Graselovky). 20.7. Den stvořený pro kaž-
dou činnost kromě chůze. Zprávu poblíž tábořiště jsme nenašli.Dále nás vedla mapa do Čihadel přes Kado-
lec, kde jsme doplnili vodu. Dále pře N.M.p Landštejnem(výkup COOP) do Kláštera(zpráva). Dále jsme šli 
na Vys. Kámen.(Keška, zpráva). V.Kámen - supr tábořiště.
21.7. ráno - cesta z V. Kamene do tábora přes Matějovec.

(Kocour)

Trojdenka
Na trojdenku jsme jeli autobusem, vlakem a šli jsme pěšky. Dorazili jsme večer. Spali jsme na posteli, ale ve 
spacácích. Noc byla oněkud chladná. ráno jsme topili. Zima tam byla, ale poslední noc byla ttelá.Velmi jsem 
si to užil.

(Potkan)

Výprava, zbraňová trojdenka
Na zbraňovce jsme se první večer učili o tom jak se se zbraněmi zachází. Místo večerky jsme si četli vojen-
ský časáky. Pak jsme ráno šli na celodeňák. Šli jsme střílet do terče. Pak jsme šli lesem a vzali jsme si  vzdu-
chovku a kuličkárny. Běhali jsme po lese jako myšky, ale šílený myšky. Třetí den jsme šli na mši jako ob-
vykle a pak na autobus pak jsme jeli vlakem dorazili domů, ale ne celý, alespoň Orel ne. Namohl si kotník 
nebo něco podobnýho

(Svist)

1)Vánoční trojdenka
První den jsme se dostali do oddílové chaty a vybalili jsme si batohy. 
2)V sobotu jsme byli chvíli u chaty a pak jsme šli do Německa, potom jsme šli někam asi do hor. Do chaty 
jsme se vrátili pozdě večer, dali jsme si dárky, viděli jsme pár scének a šli jsme spát
3)Byli jsme v chatě na rozcvičku, na snídani a potom jsme si zabalili batohy a venku potom jsme hráli pár 
her a pak jsme šli domů.

Umírání

Tábor byl na téma strašně strašný nemoci na kterou se umírá. Vyakč furt říkal: Všichni chcípneme. Slovo, 
slovo slovo. Manévry byly celkem v pohodě, ale byly třikrát fakt hrůza.
Na konci tábora se projevila Vykačova předtucha. Všichni chcípneme! Všichni jsme umřeli.

Orel :-)

Hra po praze
Moc se mi líbila hra po praze Měljsme dobrou skupinu. sice jsme byli poslední, ale aspoň jsme si zahráli. 
bylo to zábavný.

(Jáchym)



Kniha KEYA 2010

12
Výpovedi svedku

Tři orlí pera
Tři orlí pera probíhají přes celý tábor. Skauti, kteří chtějí, plní tři úkoly, které mají vyzkoušet jejich sebeovlá-
dání, opatrnost a odvahu. Letos je zkoušely čtyři Opičky, dva Chřesti a dva Boraxové. 
První úkol – mlčení – je 24 hodin mlčet – od půlnoci do půlnoci. Z oněch osmi umlčeli dva – Monkey – na 
druhý pokus – na první se prosmála a R2D2 na první. Oba pak museli ještě hladit a strávit o samotě 24 hodin.
Hladovka je velice na opatrnost a většina ostatních se hladícímu snaží stížit ji tím, že dělají chutě.  Monkey i 
R2 ji zvládli více méně s přehledem.
Samotka – 24 hodin o samotě pouze s biblí nebo knihou lesní moudrosti, třemi krajíci chleba, litrem vody 

a vším, co v lese najdou. 
Nesmí nikoho potkat, a 
když je někdo uvidí vrá-
tit se do tábora. Jinak se 
musí vrátit od desíti do 
jedenácti, ani o minut-
ku dříve, či později. Oba 
orloperaři se vrátili a ni-
kdo je nevyrušil, jenom 
Monkey troch bylo blbě. 
Nic nevypila. O Ártůovi 
nic nevím, nejsem s ním 
v týpku.
Zakončení Orlích per je 
při závěrečném táborá-
ku, když se bije orlope-
rař do zad pruty, které si 
sám vyrobil a ozdobil.

Špunt

Opičí hike
Tak to bylo tak: jednoho krásného dne nás uďové zuřivě svolali do kuchyně. Všichni si mysleli, že jsou to ma-
névry (teda spíš ty mladší :-D). Kosťa nám řekl, že se musíme jakožto družinky se svejma vedoucíma vydat 
na jakousi túru a zbytek, že nám řeknou oni. No, túru :-D. Došly jsme do Matějovce ke kostelu a daly asi hodi-
novou přestávku. Pak jsme došly k rybníku asi kilák odtud . Cestou jsme ještě potkaly dědýse a Špunt se kvů-
li němu málem prokecla. V rybníku se špunt prokecla doopravdy: „Mlčíš?“ „Jo.“ „Nééééééééé!!!!!“Pak jsme 
si našly místo pro spánek a šly jsme spát. Další den jsem mlčela já. 
Putovaly jsme až do oběda, pak nám vedoucí zadaly různé úkoly. Měli jsme dojít do takové vesničky. Tam 
jsme zjišťovaly ňáký věcičky. Když jsme se po pár hodinách lenění vrátily, tak jsme si daly oběd a šly do tá-
bora. Cestou jsme probraly všechny vedoucí (kluky) a Chřesty :-D. Po asi deseti kilákovém výletě jsme dora-
zily do tábora :-D.

Monkey
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Prachárna
Pravidla:
 Jsou dvě družstva, obránci a útočníci. Obránců je míň. Na tábořišti je velký kruh (d=30 m), v prostřed je 50 
litrový barel s vodou. Obránci nesmí z kruhu ven. Útočníci se snaží barel vylít, mohou ale být vybiti plácnu-
tím obránce. Po vybití musí oběhnout býčák.
Průběh hry:
Bylo to velice zajímavé. Tím spíš, že na pozvání Králíka, přijela jedna z našich profesorek. (S podivem se 
ujmula úkolu shazovat barel, a to všemi způsoby.  Je nutné poznamenat, že se jí to dařilo.) Jako útočníci 
jsme shodili barel rychleji, než útočníci číslo dvě.
Potom se hrála „brutální prachárna“. To znamená,  že útočníci se nedají vybít a obránci barel brání...vlastní-
mi těly. Není divu, že jako pokaždé, když se tato „brutální prachárna“ hraje, několik mladších jedinců se roz-
brečelo (mohla za to částečně klín, v čele s Mývalem, prorážející hradbu obránců). Řekla bych, že to byla 
nejpovedenější hra na táboře.
Nezmar
První neděli byl den velké rady. Jedna z her programu O2VODAFUN (vodní zábava) byly vodní hrátky. 
Nejdřív jsme hráli Fris-bee ve vodě a pak se šli všichni napít. Mezitím jsme vzali plachty a Chřestýši a my 
(Opičky)jsme je namydlili „šamponama“ a „mejdlama“ a „šťávama“. Pak jsme se na tu klouzačku všichni 
vrhli a klouzali se a mlátili. Byla to fakt super hra! (Ty 
hra byla Špuntův nápad.)

Míček

TÁBOROVÁ HLÍDKA
Když jsem měla hlídku hrozně jsem se bála. Naštěs-
tí velký měli výsadek. A tak hned na začátku troubilo 
auto a pořád vrčelo. Zachvěli přikulhal Humr s Kokem 
a Kosťa. Už zbívalo do konce hlídky jen půlhodina. Po-
tom tam Kosťa hrozně hlouho běhal. No a pak byl konec 
hlídky supééér.

        
  Žíra 

Olympiáda
Líbila se mi táborová olympiáda. Na začátku jsme dosta-
li kartičky na zapisování výsledků. 
Disciplíny byly takové: Nejdřív byl čas na vyzdobení kartiček.
Zanedlouho se rozjelo 6 disciplín: Veverka-stěhování, Koko-běh 100 m, Kaštánek-skok do dálky, Perní-
k-střílení, Punčocha-hod palicí, Klubko-ten dotyčný co soutěžil se zavěsil nohama na sušák a princip byl vy-
pít co nejrychleji za pomoci brčka hrnek vody. Nakonec bylo vyhlášení.

Návštěvák:
Letošní úkol byl vytvořit z přírodních materiálů laboratoř. Povolovalo se i pár věcí navíc jako třeba olej do 
kahanu a taky alobal. K laboratořím se měla zahrát i tematická scénka. Všechny laboratoře vypadaly zajíma-
vě,ale vyhrála Vykačova skupinka. Moje skupinka byla na 2.místě.
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Pokladovka:
Úkol zněl: Každá skupina se musí do 2.dnů vrátit s ingrediencemi na smíchání protilátky.Dostali jsme zprá-
vu kde bylo napsáno kde ingredience najdeme. Každá skupina měla 2.ingredience.nikdo 2 nenašel,ikdyž se 
nakonec ukázalo že 2.ingredience všude byla až na 1 vyjímku. Při posledním táboráku jsme se dozvěděli že 
jsme všichni umřeli, protože nikdo protilátku nenamíchal. :-))

          Ferrari
Tento tábor
Tento tábor sem si moc neužila, protože jsme byli první týden na rodinný dovolený, potom jsem tam přijela 
na pár dní, ale Panda měla promoci, a tak jsem přijela na jeden den do Prahy
a myslela sem, že druhej den se zase vrátím, ale večer se mi udělalo blbě a měla sem horečku a tak jsme mu-
seli zrušit místenku do autobusu, druhej den sme jeli k doktorce a byla to angína, tak sem nakonec nepřijela 
ani na návštěvák, ale až na poslední táborák.
Ale když sem tam byla ty tři dny, stihla sem kousek manévrů.
        První den jsme se s Vojtou domluvili, že si večer uvaříme yum yumky, a že si s nim dáme sraz na Pta-
čim vršku. Nemohli jsme ho najít a zastavili jsme se v jedné vesnici pro vodu, ale nikde jsme ji nedostali a 
jednou na nás dokonce málem poslali psa. Už se začalo stmívat a my jsme ho pořád nenašli a nakonec, když 
už bylo hodně pozdě, tak jsme šli spát k nějaké silnici. 
        Ráno jsme šli do vesnice, ve které jsme taky měli zprávu a když jsme šli zpátky, poprosili jsme nějaké 
paní, jestli od nich můžeme Vojtovi zavolat a nakonec jsme ho našli.

                                                                                                            Bětka

TÝPKA
O prázdninách sem byla s Máňou, Maruškou a Mátou a Bárou na týpkách (mimináři). Každý den sme si hrá-
ly, koupaly se, sbíraly houby a ta dále… Bylo to tam prostě SUPER. 
         ??? (kdosi ze Skřetů)

Prázdniny
Jeli jsme do Itálie tam do bylo super. Taky jsme byli na týpkách tam byla Móňa, Máta, já, Maruška, Máta. 
Pak byla škola a to bylo hrozný. Búbúú! Ale prázdniny byli super. 

          ???

Mimináře (Týpka)
Mimináře byli dobrý. Svítilo dokonce i sluníčko. Místo docela dobrý ale mohl bejt snat i větší potok. Rybník 
byl fajn hlavně když bylo vedro k nepřežití. Týpka docela ušli ale foukalo do chlopní a tak to vevnitř někdy 
(když jsme rozdělali oheň) bylo k nepřežití. Les byl skvělej hlavně na houby. Samí hříbky. Příště bychom 
teda ale prosili NENECHAT tam toho protivnýho horečkovýho BACILA. Jinak fajn!!! 

        Veška (Máňa) 

Tábor 2010

Jako vždy jsme se ráno probudili a šli jsme na rozvičku a po rozcvičce se umýt. Potom byla snídaně a pak 
nástup. Protože byl den velkých družinek tak si Opičky a Chřesti hráli na vedoucí a vymýšleli program a ve-
doucí si hráli na děti. Prví hra spočívala v tom že jsme si vzali plavky a rozdělili jsme se do dvou družstev. 
Pak jsme vlezli do vody, kde byla vytvořená branka ze dvou malích barelů. Sřídali jsme se, kdo bude obrán-
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ce a kdo útočník. Házelo se frizbím a jaké družstvo hodilo více branek tak to vyhrálo. A protože mne to ba-
vilo tak jsem ráda hrála a hrála. Ale potom nás bohužel zavolali na oběd. Oběd byl docela dobrý, ale ne lepší 
jako jídlo poslední den. Po obědě byl odpolední klid a po něm další program. Všichni kdo byli ochotní půj-
čit svou plachtu a mýdlo je dali opičkám a Chřesti jeli pro vodu do rybníka. Pak plachty dali k sobě a zatížili 
barílkama. Namočili a namydlili ty plachty a nás také. Pak se na plachtách dlouho klouzalo a běhalo. Potom 
byla večeře, večerka a pak se šlo spát. 

      Tarzan
Tábor 2010
Líbila se mi prachárna. Také byly hezké hlídky. Nejlepší vodní frys. Hezký byl i den velkých družin. Líbi-
lo se mi malování týpek. Hezká byla hospoda. Taky se mi líbilo vyrábění praků. Příští tábor bych chtěla být 
zase u rybníka. Hezké byly i manévry. Hezké byly také táboráky.

Koala

Ucho! 
Jednou jsem vstal a bolelo mě mé velké ucho. Vskutku nepříjemně. Bolelo mě tolik, že jsem šel za perní-
kem, s kterým byl Kája, který mi řekl, že mám zánět protředního ucha (každý přeci ví, že Ucho je středem 
všeho.), tak jsme jeli do jindřichova hradce, kde řekli, že ještě není na píchnutí. Potom jsem dva dny ležel, 
až jsme zas jeli do jindřichova hradce, kde byl jiný doktor, který řekl, že mi ho nemůže propíchnout bez sou-
hlasu rodičů (LOL). Tak jsem tedy jel do Pr... (ahy), kde mi doktor řekl, že je uz prasklý, a tak mi píchnul 
druhé Velké ucho. AU! Pak jsem byl týden doma, a když jsem přišel do tábora, zjistil jsem, že se v etapce ni-
jak neposunuli. Hotovo. 

        Vývar

Uďové
Ohh yeááá 
Naši Úďové, nejsou 
průďové, 
nemají co dělat, chtějí 
na nás volat.
Ohh yeááá
Naši vedoucí, páni 
vládnoucí
nastavějí vatru, už 
běží na latru
Ohh hooooúúú
Naši leadrové, jsou to 
zevlové. 
JEDÍ poridž, nejsou 
polovodič.
ohhóóóó
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Ramses Prokletý – kniha tolik oblíbená na horách
Ramses Prokletý kniha tolik oblíbená na horách kniha Náměsíčníka, který netušil, jaké zlo a čáry se v ní skrý-
vají. Jakási magie z prastarých dob, která po večerech vyvolala úsměv na tváři každého, kdo s námi a s knihou 
byl. Byli jsme tam dva typy – ti, kteří porozuměli obsahu, hláškám a komentářům a smáli se hlasitě, zhluboka 
a od srdce a ten druhý typ, to byli ti, kteří se smáli kvůli tomu, že se smáli všichni ostatní a ani nevěděli proč. 
Abych se dostal k ději... tuto knihu napsala žena, jméno si už nepamatuju, ale přesto... Podle většin lidí je tato 
autorka brilantní, protože dokázala popsal celý děj tak úžasně, že jsme si dokázali představit každou situaci, 
plnou napětí a někteří z nás se do ní dokonce vyjímečně dobře vcítili. 
A tak nám Náměsíčník a jeho literatura zkrášlila a zveličila jinak málo akční večery v chatě.
P.S. Lukáš Hála, který studuje na Gymnasiu Eliška Krásnohorské – v kvartě, bydlící v Modřanech, vřele do-
poručuje tento román a spousta dalších zajímavých a speciálních věcí. 
věnováno především Nezmarovi a všem spolubydlícím na dětském pokoji. 

           Humr
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aneb

ANKETA - TÁBOR 2010
otázky:
1. Co říkáte na počet lidí?
2. Co je to vykňoktátor?
3. Jede šrot  nebo švagr má bagr?
4. Jak se vám líbil nový způsob vaření?
5. Radši rybník nebo potok?
6. Co byste teď vylepšili na svém tee-pee (vzhled zvenčí)
7. Jak jste na tom s Justinem Biebrem?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍŠERKY
1. Hodně. (Tarzan) Až moc. (Vrtulka) Vrrrrrrr.  (Koala)
2. Já myslim, že vim. Přezdívka Vykače! (Tarzan) Míčkova přezdívka (Vrtulka) Vykač! (Koala)
3. Švagr má bagr (Tarzan a Vrtulka)  Uáá. (Koala)
4. Líbí se mi to. (Tarzan a Vrtulka) Vrrrrrrr. (Koala)
5. Potok (Tarzan  a Vrtulka) Samozřejmě, že potok. (Koala)
6. Raf, raf. (Koala) Vzhled a objem. (Vrtulka) Vzhled. (Tarzan)
7. Je blbej. (Koala) Hnusný, odporný blbec. (Vrtulka) Ulízanej blbeček. (Tarzan)

SKŘÍTCI
1. Hmm, celkem dobrý (Žirafa) Jó, celkem dobrý. (Ferrari) Já nevim (Bětka)
2. Blbé (Žirafa) Já nevim, mě to připadá jako ňáký, no nevim (Ferrari) Vykńo, co? Hezkýý.  Ňákej jako 
telefon, ňáký spojení prostě. (Žirafa) Jo. Ňáký telefonní spojení je to! (Ferrari) A nebo, když je prase, tak je to 
něco,c o ho donutí nechrochtat. (Ferrari) Pokrčení rameny (Bětka)
3. Uááá. (Veška) Jede šrot (zamilovaně), to je podle mě lepšejší. (Žirafa) Asi obě (Ferrari)
4. Va, co? ___Jo ahá. Vaření!__Mně se to celkem náhodou líbilo, abyste věděli! (Žirafa) Jó dobrý, doce-
la (Ferrari) Náhodou já ráda vařim! (Žirafa)  Se to líbilo (Bětka)
5. POTOK!! (6xŽirafa) Já bych taky řekla potok (Ferrari) Potok i rybník (Veška) Potokorybník, hihihi. V 
potoku se dá i mejt.___No, no! Já mam hodně názorů, víte? (Žirafa) Asi potok. (Téměř neslyšitelně Bětka)
6. Já myslim, že nic. (Žirafa) Taky nic (Ferrari, Bětka)
7. ÁÁÁ._ 10x Fůj._ Je to kluk nebo holka? (Žirafa) Nezajímá mě ani trochu (naštvaně Ferrari) Fůj. Sto-
násobně fůj. (Veška) Pokrčení rameny, moc mě nezajímá. (Bětka)

BORAXOVÉ
1. Moc málo. (R2D2) Málo. (Hafík) Hodně málo. (Ondra)
2. Ty!! (R2D2) Né, co to má bejt? (Hafík) Tichý smích. (Ondra) Malé, kulaté, tak trochu nakřivo. (Vojta)
3. Bagr! (vykřikl R2D2) Bagr. (zašeptal Ondra) Šrot-Bagr. (Hafík, pod nátlakem Utřiho)
4. Málo koření. (R2D2) Málo ochutnávek. (Hafík) Nic. (Ondra)
5. Rybník (Všichni) Řeka (Vojta)
6. 
7. Nevim. (R2D2) Ten kulatý předmět. (Hafík) Nic si o něm nemyslim. (Ondra) Jsem hrozná fanynka. 
(Vojta)
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CHŘESTI
1. Málo. (Všichni) Ale když bude víc prcků, tak to bude taky na nic. (Humr) Něco o tom, že něco ňák. 
(Vykač)
2. Utilitka* na vykňoktátorování, která je nejúčinnější v kombinaci se žlutým bagrem. (Vykač) Nejlepší 
vynález za několik posledních desetiletí. (Kámen)  Vy to vážně nevíte (Vejvar)
3. Jede šrot. (Humr) Bagr. (VYKAČ, Vejvar, Kámen)
4. Kdo vařil? (Kámen) Vadí mi, že vaříme my. (Vejvar) Vařit? Co to je? (Vykač) Je to super, ale když je 
etapka, tak je to trošku blbý, ale je to lepší než předtim. (Humr)
5. Rybník. (Kámen) Kombinace. (Humr, Vejvar, Vykač)
6. Ukradli nám zelenou! (Humr) Zvětšit bubáka! (Všichni)
7. Smůla, před měsícem jsem si s nim přestal dopisovat. (Kámen) Jó, tamten milej chlapeček. (Vejvar) To 
je ten, jak se pokouší zpívat? (Vykač) Zatím nijak. (Humr) Co není může být, Humříku. (Humr)

* nevim, jestli je to správně, nemohla sem to přečíst :)

OPIČKY
1. Bude víc. (Špunt) Zoufale málo, 
moc prcků. (Nezmar) Nižší průměr. (Matý-
sek) Víc nepřítelů. (Míček)
2. To ví jen Vykač. (Nezmar) Existo-
val a asi i existuje obrázek, kde je nakresle-
ném, ale, kde ten teď je, to asi nikdo neví. 
(Špunt) Tajemství. (Míček) Přípojka na 
bagr. (Matýsek) Muhahaha. FANTOMAS. 
(Monkey) 
3. Mix. (Míček, Nezmar, Monkey, 
Matýsek, Špunt)
4. Dřív to bylo lepší, takhle nemáme 
čas na etapku. (Nezmar) Moc práce. (Ma-
týsek) Dobrý. (Monkey) Kolíbání, nevěda 
odpovědi. (Špunt) Chyběla tam krtek. Dvo-
jité okázalé koňské mlasknutí. (Míček
5. Rybník. Moře, (Míček) Mix. (Ne-
zmar, Monkey a Matýsek) Sprcha. (Špunt) 
Hluboký potok připomínající rybník. (Ma-
týsek a Špunt)
6. Třeba bychom ho mohly aspoň do-
dělat :! (Špunt) Chřesti nám ukradli barvu. 
(Nezmar) Podfukáři! (Míček) DODĚLAT! 
(Monkey) Už jenom dodělat tu červenou. 
(Matýsek)
7. Je stejně blbej, jako lady GAGA. 
(Nezmar) Mně připadaj stejný. (Matýsek) 
Fakt? (Špunt) Né. (Matýsek)  Nechtěj vě-
dět! (=Bouchlá dáma, teda chlapec) (Mí-
ček) Hmm. (zamilovaně Monkey)
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Letní expedice 

Lindo Busto
ANEB

krutopřísná cesta hustodémonů do Španělska

Po 9.8.2010
Sraz jsme měli s Vojtou na Dejvický před Klubem Fajných Cikánů. Zajedem pro Kosa, a tradá nach Deut-
schland. Nákup v Plzni a pokračujem. V Německu nuda...
Okolo 17:00 jsme překročili Frantíckou hranici. Kochaje se pozdně odpolední krajinou, a hraje hru „RAPL“ 
jsme dorazili mezi pole, kde jsme to zalomili.
(Mýval)

Út 10.8.2010
Ráno nás probudil jakýsi francous, který zde projížděl autem. Vyjeli jsme, chvíli ještě doznívala hra na rap-
la. Po dlouhém klikatění se po francouských silnicích jsme konečně před pátou dorazili k prvnímu cíli, k pev-
nosti Boyard. Tady jsme se váleli na pláži, fotili pevnost vzdálenou cca 2 km od ostrova, na němž jsme byli. 
Ještě jsme udělali večeři, podívali se na západ slunce a cca ve 21:00 jsme pokračovali dále do Bordeaux. Sem 
jsme dojeli cca v 00:00, udělali noční prohlídku města i s projížďkou tramvají. Ještě než jsme odjeli, zastavi-
li jsme s s autem, abychom ho umili, pod gejzírem vody, který měl zavlažovat trávu na tram. kolejích, ale jak-
si nesmyslně tryskal hrozným obloukem přímo na silnici. Následně jsme se umili sami a krásně jsme poslou-
žili jako atrakce řidičovi právě projíždějící tramvaje. Odtud jsme dojeli ospalí do lesa, kde jsme přenocovali.
(Kos)
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St 11.8.2010
Ráno nás vzbudil déšť – no jo, ta Francie... 
A tak jsme osedlali auto a jeli do teplejších 
krajů a to přímo do Španělska. Cesta vedla 
kolem Lurdů a pak přišlo stoupání do Pyre-
nejí. Krásné úzké silničky se kroutily hor-
skými masivy. Vskutku náderné pohledy na 
ještě travnaté hory jsme měli z otevřených 
oken auta. Až do té doby, než přišel tunel 
a my jsme náhle vyjeli ve Španělsku. Zde 
jsme jeli až k úpatí nejvyšší hory Pyrenejí 
a to Pico de Aneto. Z parkoviště, kde jsme 
museli zaparkovat auto (1869 m.n.m) jezdil 
ještě autobus. Mýval se tedy hbitě zeptal tří 
Španělů na cenu za bus, ale když mu řek-
li, že to stojí 2,40e, pokrčil rameny, a řekl, 
že je to drahé a šli jsme k horské chatě pěš-
ky. Kolem 21. hodiny jsme u chaty postavili 
base camp, vyprosili od poláku sůl na naše 
jídlo, a šli spát.
(Vojta)

Čt 12.8.2010
V půl sedmé jsme začali vstávat, a po vydat-

né snídani (musli) jsme vyrazili na pochod. Brutální stoupání po ohromných kamenech nás zavedlo na sedlo, z 
kterého bylo vidět Pico de Anete. Odtud jsme po deváté hodině vyrazili směr hora. Já a Vojta jsme  šli co nej-
příměji, ale Kos se rozhodl, že půjde jinudy. Tak jsme šli, až jsme došli na ledovec. Bohužel nás předběhl mrak, 
a tak moc nebylo vidět. Po chvíli pošukávání poledovci jsme se nakonec s Kosem šťastně shledali a pokračo-
vali na vrchol. Kosovi se udělalo blbě z pašťiky, ale šel hrdinně dál. Ledovec stoupal prudce vzhůru a potkali 
jsme Španely, s kterými jsme 
měli čest již u autobusu. Ří-
kali, že bez maček to půjde 
blbě. Pokrčili jsme rameny, a 
šli jsme dál. Podomácku udě-
lané cepíny se osvědčily, ale 
i s nimy jsme již byli na kraji 
všech sil. Tu zhory sestoupi-
li dva andělé a řekli: „Ola“ A 
pak po anglicku, že je to na-
horu už jenom kousek. Tyto 
dvě krásky do nás vlili mno-
ho nové energie a Kos se po-
blil. Přez Muhamadův krok 
jsme přelezli na vrchol, a za-
čalo pršet. 3404 m.n.m. Se-
běhli jsme z ledovce, a bez-
nadějně bloudili v mlze. Na-
štěstí jsme brzy našli sedlo, 
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přez které jsme se přehoup-
li, a zdrandili až k chatě. Po 
chvilce odpočinku jsme sešli 
až k autobusové zastávce, kde 
již čekali staří známí Španě-
lé na bus k parkovišti. Zaptal 
jsem se, kolik stojí cesta zpět, 
a oni, že 2.40e. Na to řikám, 
moc drahé, tak čau, a za mo-
hutného potlesku jsme vyrazili 
na parkoviště pěšmo. Naháze-
li jsme věci do auta, a zamířili 
jsme k jednomu jezeru pod ho-
rami, kde jsme zakempili.
(Mýval)

Pá 13.8.2010
Vstali jsme asi v 11:00, nasnídali se, naházeli do auta již suché věci z předešlého dne. Autem jsne se vydali 
hledat místo, kde by se dalo plácnout k vodě, odpočívat a nabrat síly na další výlet do hor. Po chvilce hledání 
jsme našli místo u řeky, kde již byla spousta Španělů. Řeka byla ještě z hor dost studená, ale nádherně čistá a 
s proudem, kde se dalo krásně jezdit. Pak jsme zajeli do jakéhosi městečka nakoupit, mimo jiné i cervesu. V 
jedné restauraci jsme našli wifi  free, tak si Mýval stáhl do mobilu cz-šp slovník. S městem jsme se rozlouči-
li se zmrzlinou v ruce a už jsme jeli dál do Ordesy. Když jsme ale skončili u závory a baba v budce nám řek-
la, že dál jede jedině autobus, tak jsme přehodnotili plán, a rozhodli pro druhý kaňon, neméně krásný. Večer 
jsme zakempili ve vesnici Nerín, podívali se na černou zmiji a pak jsme ještě popojeli výše do hor, od vesni-
ce (asi o 100 metrů), dali si cervesu, VP, a šli spát.
(Kos)

So 14.8.2010
Po brzkém probuzení (9:30) jsme se vydali na cestu do Nerína (Pěšky) a odtamtud jsme sešli až do začátku 
kaňonu Anisca. Jelikož jsme teda spíš než od začátku šli od konce, tak jsme celou cestu stoupali proti proudu 
říčky. Krása tohodle skvostnýho kaňouru Anisca se jen těžko dá vyjádřit slovy – ty co tam byli to určitě dobře 
vědí. Avšak po 5-ti hodinách chůze nás to už přestávalo bavit a kaňon né a né skončit. Po dlouhé debatě, hodu 
mincí a poradě s Polskými ženami jsme se rozhodli využít zkratku. Nicméně byla hodně zarostlá a málo zna-
čená, takže cesta nám šla ještě pomaleji. Náhle se uprostřed kopce oběvila směrovka „Llano Tripas“, což zna-
mená něco jako hladké střevo, jenže místo toho nás čekala cesta skrz kopřivové pole. Protože jsme byli znač-
ně unavení, rozdělali jsme stan hned za salaší a vodu nabrali z potůčku hned vedle nás. Bohužel do potůč-
ku sraly krávy, takže jsme vodu museli ještě vychlorovat přípravkem od Mývalova strýce. Díky pro strýce :)
Dobrou noc.
(Vojta)

Ne 15.8.2010
Dobré ráno
Kosa jak z vola, všechno ňák divně mokrý, ale i přes to všechno vyrážíme dál. Zjistili jsme, že kravám ne-
jde sundat zvonek, páč je přišroubovanej, tak jsme si suvenýr nevzali. Pokračovali jsme v cestě, potkali jsme 
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chcíplou krávu, a následně unavení dorazili k autu. Naobědvaje se jsme vyrazili do planin. Vykoupali jsme se v 
říčce, koupili cervesu, víno a chobotnici v konzervě a tradá za zvuku Penduláků via Ešpaňol. K večeru jsme sjeli 
na krásné prérii, udělali večeři, vypili, co sme mohli, a v náladě zařízli.
(Mýval)

Po 16.8.2010
Ráno jsme se probudili, kocovina se nedostavila, a tak jsme pokračovali dále na Barcelonu. Cestou nás překvapil 
nehorázný, nechutný smrad. Udělali jsme si zastávku u kláštera Montserat, kde jsme hodili řeč s Brytskými mo-
torkářemi, kteří nám pověděli, že je to ve Španělsku normální. No to bude ještě něco! Po prohlídce cesta pokra-
čovala za doprovodu smradu. Prošli jsme si Barcelonu, pováleli se na pláži, pohráli si s vlnami a jeli hledat mís-
to na spaní. Smrad se nám zakonzervoval v autě! Ou! Večeři jsme si dali v Burger Kingu, každý si vzal korunku 
a jeloo se dál. Nakonec jsme to zabodli na odpočívadle, že budem spát v autě.
To bude noc!
(Kos)

Út 17.8.2010
Den U – UFOPORNO
No tak hned ráno po probdělé noci jsme se jeli dospat na pláž. Na příměstské pláži jsme byli první, nepočítaje rybá-
ře. Sluníčko se začalo pomalu zvedat nad obzor a teplota plážovýho písku stoupala. No zkrátka poté co jsem usnul 
jsem se pekelně spálil. Mýval si ale sluníčko užíval a vyprávěl mi o holce z Přílep, která má ráda opálené kluky, a 
při tom se s gustem mazal opalovacím krémem. Chvíli po poledni jsme se vydali navštívit pravej španělskej pajzl. 
Docela se nám to povedlo, takže vrchní neuměl vůbec anglicky. Jídlo jsem si vybrali absolutně náhodně. Za ma-
lou chvilku nám začal pan vrchní nosit různé jídla, ale naštěstí nám chutnalo, ač jsme jídlo snědli asi ůplně jiným 
způsobem, než se to má jíst. Zpět na pláž se nám již nechtělo, a tak jsme se vydali směr Marseille, ale co se cestou 
nestalo... U motelu přesně jako z Amerického fi lmu, uprostřed vyprahlé prérie a v největšim vedru, když jsme se 

chtěli vystřídat u řízení se nám rozbylo auto. 
Lépe řečeno nešlo nastartovat. A teď bych se 
chtěl omluvit na adresu Španělského smra-
du. Všechen smrad totiž pocházel z naší au-
tobaterie, které se vypařovala ve velké míře 
kyselina. Když jsme počkali, až baterka vy-
chladne a splaskne, tak jsme dolili přez 3 li-
try vody, nastartovali a jeli dál! Jelikož jsme 
baterku zalili obyčejnou vodou, tak jsme mu-
seli koupit v nejbližším městě novou bater-
ku (63Ahr ). No a teď za kulturou... Figure je 
město s dost podivnou kulturou jako napří-
klad: Sochy postavený na ptneumatikách od 
traktoru, obří vajíčka na střeše domu a pod.... 
Kolem 19:00 Opouštíme město a jedem ko-
nečně na Marseille. Nicméně po několika ho-
dinách cesty přichází opět smrad z baterky. 
Rozhodneme se tedy jít spát, a ráno to poře-
šit.  Hlavní podezřelý je ale už teď alternátor.
KRÁM JEDEN!!!
(Vojta)
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St 18.7.2010
Probudili jsme se, a začali řešit auto. Nakonec jsme zavolali Žralokovi, což prý je táta od holky od Kosti. 
Ten nám řekl, že je v háji takový to udělátko, co je přidělaný zezadu k alternátoru. Jediná možnost jak se do-
stat domů – udržovat co nejnižší otáčky, tzn. Jet co nejpomalejc, mít zaplejch co nejvíc elektrospotřebičů, a 
hlavnědělat co nejvíc zastávek na odpočinutí elektroniky. Při jedné zastávce u pumpy jsme potkali čechy, jed-
noho chytrýho pána jednu jeho blbou manželku. Chytrý pán nám poradil, co všechno můžeme zapnout, aby 
to žralo co nejvíc proudu. Následně jsme vyrazili, s přemostěnym větrákem od chladiče a s drátem narvanym 
místo pojistky, co nejkratší cestou domů. 1500 km... Na každé zastávce jsme se koukali na černou zmiji, někde 
jsme vařili, někde hodili bobek do tureckýho hajzlíku, či si umili škebli, a konečně jsme, nasiceni hamburgra-
ma ze salámu a majonézy, v 05:00 ráno zabodli na odpočívadle, a jak sme lehli, tak sme spali.
(Mýval)

Čt 19.7.2010
Po necelých 4 hodinách spánku jsme se probudili na tom parkovišti a celý den jeli a co hodinu dělali přestáv-
ky. Za zmínku stojí snad jen oběd, při kterém jsme pozorovali frantíka, co se pokoušel nasadit si GPSku do 
stojanu na autě, a po 10. minutách to vzdal :-) . jo a ještě večeře u strýčka Mcdonalda, kde jsme utratili zby-
lá e a koupili si 11 cheasseburgerů a bezedný kelímek, což znamenalo, že každý vypil alespoň 2 litry pití. To 
si samozřejmě vyžádalo spoustu přestávek na čůrání :=) . Domů jsem ještě nedorazil, protože jsem teď u Mý-
vala u počítače, a Kos se domů taky nedostal, protože jeho bratr nechal klíč v zámku z druhé strany. Je 04:05 
ráno, a naše letní expedice zdárně skončila. 
Lindo busto.
(Vojta)
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Stalo se...

rok 2010, aneb co se událo: 

Leden – Zimní týpka Srlín

- Hra po Praze

Únor - 

Březen- hory, Derwen Cup

Duben - Jupijou

Květen-Blanické hry

Červen - 

Červenec – tábor Matějovec

  - svatba Šárka a Dominik Landkammerovi

Srpen – svatba Helga a David Čížkovi

 - SpainRallye

Září – uďovíkend Zaříčany

 - oslava výročí  -  80 let střediska Blaník a sraz vedoucích

Řijen – výsadek pro rovery a rangers – Mafi e v Cizkrajově a Slavnonicích

Listopad – Hra po Praze

26. - 28. Listopad - Výroba této již v pořadí devatenácté KNIHY KEYA!
Závěrem mám uvést, že stále s radostí příjímáme nové členy. Dále mám napsat kdo že 
se to vlastně podílel na výrobě tohoto díla... Byl to zajisté Kryštof (obálka, obsah), pod-
le hlasu ze skypu bych řekl že Pipin, Myška, Perník Punčocha a Klubko. Sazbu a ostat-
ní grafi ku jsem tradičně provedl já.

od klávesnice zdraví Vojta


