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Slovo úvodem
Drahý čtenáři!
Do rukou se Ti dostala ještě teplá kniha Keya, která Tě, jak doufáme, 

zahřeje u srdce. Ještě před tím, než se do ní začteš, Tě ale budeme chvilku otra-
vovat tím, co máme na srdci my.

Tento rok pro nás není rokem jen tak ledajakým, ba právě naopak, je 
pro nás rokem velmi významným, neboť vstupujeme do třetí dekády samo-
statné existence našeho oddílu. Neradi bychom někoho příliš nudili dlouhými 
exkurzemi do historie, takže uplynulých dvacet let shrňme jako „veleúspěšné“. 
Důkazem toho může být i současný stav, kdy se nám na počátku tohoto roku 
podařilo vytvořit dvě zbrusu nové družinky. O to optimističtěji se proto díváme 
do budoucnosti; v té nejbližší Tě čeká zejména oslava onoho výročí, která snad 
bude umocněna i novým oddílovým webem. A co dál? To už záleží nejen na 
nás, ale zejména na Tobě!

Teď už ale zpátky na tyto stránky - v našem oddíle se děje mnoho 
věcí, o kterých patrně nemáš ani potuchy. Probíhá o nich šuškanda, jež bez 
vysvětlení od kompetentních lidí vede až k velmi nepřesným představám o 
životě oddílu. Proto jsme se rozhodli dovolit Ti nahlédnout pod pokličku a 
přečíst si něco o akcích vedoucích a dalších odrostlých členů oddílu. Co bude 
pro Tebe tato demytizace znamenat? Tak ku příkladu si budeš moci přečíst 
články o tajemné Wiqouší „offroad-party“, OIKOSu, Chřestopičím puťáku či 
zimních týpkách. Pokud ses těšil na články tradičnější, ani tak neodejdeš ne-
spokojen, neboť tématu tábora jsme stejně jako obvykle věnovali velký prostor...

Inspirativní čtení přejí
Uďové

„Je mnohem větší zábava povídat si s někým, kdo nemluví zbytečně 
složitě, ale radši říká věci jednoduše, jako třeba: ‚Co takhle oběd?‘“

Medvídek Pú
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Sobota 7. července

V nedostavěném táboře vstávali stavebká-
ři brzy ráno (už v 7:00). Začala dostavba kuchyně a 
umývárek. Práce pokračovala až do výborného obě-
da, po kterém se všichni opět dali do práce, netrpělivě 
vyčkávajíc příchod ostatních. Když ostatní doopravdy 
přišli, začali být stavěny tee-pee. Rychlejší skupinky již 

začali stavět postele, ale většina začala až po večeři.

Neděle 8. července

Vstali jsme brzy ráno, abychom došli do kos-
tela ve Starém Hobzí. Samozřejmě jsme se oblékli do 
krojů a vyrazili jsme do kostela. Dohromady jsme asi 
tak ušli 18km. V kostele to probíhalo dobře. Když 
jsme dorazili, měli jsme oběd. Potom jsme dodělávali, 
většinou postele. O hodinu pozdějc jsme měli svačinu. 
Potom jsme hráli hry. Když byl nástup, Příšerky byly 
vlajková četa. Když se stáhla vlajka, Kosťa řekl, že se 

máme převléknout do trpasličího. Když už jsme byli, 
přišli ňáký postavy. Potom byl program a povídali o 
draku Šmaku a podobně. Pak jsme udělali potřebné 

věci a šli jsme spát a v noci byl 
přepat.

Pondělí 9. července

Den začínal normálně 
- rozcvička, bodování, snídaně 
a nástup. Když nám Kosťa řekl 
„Po nástupu se odkrojíme a v 
běhacím v kuchyni“, mi začalo 
být divné, že se dopoledne 
program jmenoval „Trpasličí 
jazyk“. V kuchyni jsem to po-
chopil - hráli jsme hru, ve 
které jsme se snažili posklá-
dat runy a přečíst zprávu. K 
obědu bylo krvavé koleno. 

Táborový deník 2012
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Odpoledne bylo PPP a etapka s Kuřetem. K večeři byl 
chleba s mrkvovou pomazánkou. Večer byly přípravy 
a popravy. Měli jsme v noci noční hru, zjišťovali jsme, 

co mají zlobři (Kosťa, Perník, Dave)
Kocour

Úterý 10. července

Ráno jsme vstali v 8:30 hod. Potom jsme se 
umyli a šli se nasnídat. Pak byl nástup. Po nástupu jsme 

se rozdělili do tří skupin a hráli divadlo. Tři skupiny 
se jmenovali ŽABAŠOV, TýPci z Tee-Pee a Balinův 
herecký soubor. Asi dvě hodiny jsme hráli divadlo. 
Vyhráli TýPci z Tee-Pee. Potom jsme se přesunuli 
na louku a hráli Hutututututututututututututututu-
tutu. Hráli jsme ho opravdu dlouho, když najednou 
začalo pršet. Hrozně moc a hrozně dlouho pršelo. Asi 
za hodinu pršet přestalo a my jsme se naobědvali a 
měli polední klid. Po klidu nám skřeti řekli, že mu-
síme přejít přes lávové jezero aniž bychom se dotkli 
země a vydražili nám pár klád za různý počet kliků, 
dřepů, atd... První jezero zdolala Bětčina, pak R2, pak 
Anežčina, Hafíka a nakonec Aniččina. Pak jsme běželi 

do lesa, kde si pro nás skřeti nachystali různé úkoly. 
Když jsme je všechny zdolali, pak služba dělala večeři. 
Po večeři jsme se umyli a šli jsme na nástup. A pak 

byla HOSPODA.
Gandalf, Ghándí, Mahátmá, Mahi a Ema

Středa 11. července

Ráno jsme vstali a šli jsme se mýt. Poté snídaně 
a nástup. K obědu byla bramborová kaše s masem. 

Ještě se vrátím k dopoledne. [starý] dobrý 
přítel Bilbo Pytlík zabloudil ve skřetí jeskyni 
a měl odpovědět na otázku, kterou jsme měli 
odeslat morseovou abecedou. Stejně tak i 
odpověď. Odpoledne jsme se učili kouzlit a 

nakonec jsme ztroskotali.
Rádio

Čtvrtek 12. července

Ráno jsme vstali, poté následovala 
rozcvička, mytí, snídaně a nástup. Po nástu-
pu jsme byli rozděleni do následujících pěti 
skupin: Netaxové, Skřítci, Příšerky, Lemuři 
a zbytek Příšerek a Lemurů. Po těchto 
skupinkách jsme měli obejít pět stanovišť, 
které se týkali zdravovědy. Kosťa - autone-
hody, Klubko - první pomoc, Perňa - krvá-
cení, Punčocha - vázání obvazů a Veverka 
- úpal, úžeh a omrzliny. Potom, co všichni 

navštívili všechny stanoviště byl oběda - těstoviny 
s tuňákem. Po obědě byl hodinu polední klid. Po 
poledňáku se hrála běhačka, při které jsme měli za 
úkol přinést co nejvíc korálků z kotlíku na louce. 
Cestou ke kotlíku nebo zpátky nás chytali zlí duch-
ové, kteří nás zabíjeli dotykem. Tato hra se hrála po 
skupinkách jako dopoledne. Poté následovala Perňova 
naučná procházka lesem. Potom byla svačina, ke které 
byl chleba se Smetanitem. Po svačině nám bylo ozná-
meno, že si máme vzít věci na bivak a že strávíme 
jednu noc za táborem  po etapkových skoupinkách. 
Ale to není všechno. Každá skupinka měla postavit 
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přístřešek pro hobita (který jim byl potom přidělen) 
a musela ho chráni před ostatními. Když bylo vidět 
zabíjelo se papírovými koulemi a v noci dotykem. A 

tak touto hrou zkončil tento den.
R2

Pátek 13. července

Po poledňáku jsme běhali s buzolou ve dvo-
jicích po lese. Potom jsme sbírali smůlu ze stromů na 
táborák. Na táborák jsme si mlěi připravit scénky na 
téma „Trpasličí námluvy“. Poté jsme zpívali písničky. 

Pak jsme šli spát.

Sobota 14. července

Vstali jsme dopoledne jsme si sami vařili oběd 
po etapkových skupinách - vařili jsme rejži a kuře. Po 
poledním klidu následovala vlastivědná procházka, 
při které jsme se dozvěděli, proč se tomuto místu říká 
Červený mlýn. Podívali jsme se ke studni a ta stud-
na byla nejspíše starší 600ti let. Vyzařoval z ní velmi 

zvláštní pocit. Hned na to jsme 
vyrazili do kostela, kde se ne 
všichni chovali nejlépe, což 
bylo poznat i ze zítřejšího bo-
dování. Při návratu z kostela 
následovala maskovačka. Při té 
pro starší se jednalo o autone-

hodu. 

Neděle 15. července

Druhý den nás čeka-
la mobilizace tábora, protože 
nějací „přiblblý“ úředníci vy-
rukovali s ještě přiblblejším 
zákonem. Tábor nakonec pře-

souváme na druhou louku. 

MANÉVRY podle PŘÍŠER
V pondělí nám začína-

ly manévry. Vyrazili jsme tak v 
9h. Byla to dlouhá cesta a vět-
šinou pršelo a takhle to šlo dál. 

Vždycky jsme museli vyžebrat nějaké ingredience do 
léku, protože nám oslepli vedoucí, a v tom léku bylo... 

Vajíčka tři, mlíko, mouka a hrnčířská hlína.

MANÉVRY podle LEMURŮ

Den první

Byla klidná snídaně dokud si uďové Kosťa 
a Dave nedali poridge. Protože se jím otrávili a tak 
začali manévry. Šli jsme do Písečné a z ní do Nového 
Hobzí a pak jsme šli do Starého Hobzí, Potom jsme 
zabloudili na polní cestě, potom už byl oběd, potom 
jsme šli do Dačic. Z nich jsme šli do lesíka a usadili 

jsme se v něm. Večeře byla pálivá.

Den druhý

Vstali jsme pozdě, hodně pozdě, okolo 10:00. 
Pak jsme šli do Lédařovic a šli jsme žebrat kvůli vodě 
k prodeji medu. Tam nám řekli, že tam dobrou vodu 
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nemají a že pro ni právě jdou. Pak nám paní otevřela 
kostel. Dala se s Fíkem na 30 minut do řeči a prolejzali 
jsme ho i na půdě a pak jsme šli na tábořiště Matějovec. 
Nabrali jsme vodu do skleněné nádoby a udělali oběd. 
A pak jsme šli do baru na Landštejně a tam byla šifra 
číselovka a pak jsme měli jít na patník VII/4 a mně 
začalo být zle. Došli jsme k hospodě ve Stárém městě 
a všem, kromě Štěpíka začala bolet hlava, nebo být zle. 

A odvezli nás do tábora.   

MANÉVRY podle NETAXŮ
Den začínal zcela normálně, ale o snídani se 

stala divná věc, Kosťa Dave po požití poridge oslepli a 
pak už to bylo jednoduché - 15 minut na zbalení.

Naš první kroky směřovali přes Staré Hobzí 
do Dačic, do kláštera v Kostelním Vydří. Tam jsme 
hodinu mlčeli. Po umlčené hodině jsme vyrazili směr 
vysoký kámen. Asi tak km za Českým Rudolcem jsme 

si uvařili večeři a usnuli. 

Druhý den dopoledne pršelo. Vyrazili jsme na Vysoký 
kámen (738 metrů). Po desti kilometrech začal Alvis 
hodně zpomalovat. Došli jsme na Vysoký kámen a za-
volali Uďům. Alvisovi bylo hrozně špatně a museli ho 
odvézt do tábora. Při čekání jsme si všichni kromě Al-
vise splnili druhý úkol, turistickou známku. Do večera 
jsme došli k obci Blata a nedaleko jsme přenocovali.

Třetí den byl zajímavý, v obci Klášter II jsme 
si prohlédli bunkr s plnou výbavou. Dále jsme si 
prohlédli Slavonické podzemí a vrátili jsme do tábora.

čtvrtek 19. července

Vstali jsme a byla rozcvička a pak jsme se 
rozdělili a umyli se, pak byl nástup. Po nástupu byla 
snídaně a pak jsme hráli hry a potom byla etapka. 
Měli jsme si za 30 minut sehnat naběrák, potom jsme 
šli k Mordyji a lovili kolečka a pak byl oběd a pak byl 
poledňák, a byla olympiáda a potom byla svačina a 
potom Cicus Maximus -  šli jsme s naším principálem 

na koec a dělali cirkus a byla večeře a byl nástup.
Mikuláš

pátek 20. července

V noci byla nočka. Šli 
jsme poslepu podle pavoučí sítě 
a měli jsme se všichni najít. Na-
konec se nám to povedlo. Bylo to 

fakt únavný.
Budíček, rozcvička, mytí, 

snídaně, nástup. Když tu náhle: 
„Do kuchyněěěěě v trpasličím!“ 
Pak jsme všichni běželi k řece. 
Hobit (Fík) tam jel na soudku. 
Moc mu to nešlo, ale byla to sran-
da. Potom jsme závodili na nafu-
kovacích matračkách. Odpoledne 
jsme připravovali táborák. Ale 
bylo ošklivo, takže nakonec byl ve 
sněmáku. Bylo tam narváno, ale 
aspoň bylo teplo. Taky jsme hráli 
scénky na téma „uďovina“. Pak 

jsme šli spát. 
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sobota 21. července - Návštěvák

Ráno o návštěváku jsme jako obvykle vstali a 
po rozcvičce „hurá“ do vody. Pak bylo bodování tee-
pee. Bodování bylo základní bod dne, jelikož kdyby 
přišli rodiče do normálního tee-pee, bylo by to... ne-
milé. Poté se uplatnilo heslo dne - „Já jsem u vrat za 
5 vteřin. A ty?“. Toto heslo platilo asi do jedenácti 
hodin. Stačila půlhodina a všichni byli přežraní. Ale 
kvůli sladkostem všichni jedli dál a dál... Skoro všem 
bylo špatně. Po obědě, který byl jako vždy buřtguláš 
následovala etapka odvíjená od odstavce z Hobita. 
A k tomu všemu jsme museli vyrobit loutky. Poté se 
konal zápas ve volejbale (POZNÁMKA REDAKCE: 
UĎOVÉ SAMOZŘEJMĚ VYHRÁLI!!!). Pak rodiče 
odjeli a my hráli fotbal se speciálními brýlemi a pak 

byl normální večer.
Tarzan

neděle 22. července

Po obědě jsme hráli 
čarodějnice, byly PPPčka, polní 
mše a svačina. Po svačině jsme 
hráli lakros, přehazovanou a 
signály. Poté byla večeře, mytí, 

nástup a družinkáč.

VÝSADEK 23. července - noc

Vzbudili nás okolo 
půlnoci a řekli nám, abychom 
se teple oblékli a šli co nejdříve 
do kuchyně. Tam nám Fík - 
plukovník Moravec - sdělil, že 
máme spáchat atentát na Hey-
dricha. Vysadili nás asi jeden 
km od sebe. Měli jsme se se-
jít v Mutné, ale samozřejmě 
to bylo komplikované. Já 
nejdříve došla do Holešic, ale 
než jsme došli do Mutné (kde 
jsme se sešli okolo šesti), tak 

to celkem trvalo. Já tam došla okolo 4:00, ale Ferrari 
asi v 6:00. Potom jsme vyšli. Zanedlouho jsme pak 
zjistili , že jdeme špatným směrem a vrátili jsme se. 
Zeptali jsme se pána vylézajícího z traktoru jak do 
Slavětína a na jeho radu jsme se tam vydaly. Cestou 
nás však v autě potkal plukovník Moravec a řekl ať si 
nasednem. V autě byla už i Máta, která na výsadek šla 
též, ale později. Od ní jsme se dozvěděli, že se se svým 
komplicem Ondrou neshledala. Dojeli jsme do tábo-
ra zrovna na snídani, ale bez Ondry. Celé dopoledne 
jsme prospali a když jsme se probudili, zjistili jsme, že 
Ondra nakonec přišel po svých. Myslím si, že i když 

na začátku byl strach, byl to dobrý zážitek.
Mahátmá,  Ferrari a Máta

pondělí 23. července

Nejdřív byl budíček, potom rozcvička, pak 
koupání, potom bylo bodování, pak byla snídaně a 
potom byl nástup. Diktováno: sbírali jsme zbraně 
potřebné na draky. Části zbraní byly na lístečkách a 
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měli jsme nasbírat co nejvíce celých zbraní. Mohli 
jsme obchodovat a honili nás skřeti, kteří nám lístečky 
brali. Potom jsme vyráběli šperky pro jezerní paní. 
Oběd, hodina poledňák. Potom jsme po etapkách 
měli vyměnit za ty šperky například: maso (tepelně 
upravené), co nejdelší provaz, svítilnu, nádobu. V 
7 jsme se vrátili a měli jsme „návštěvu“. Večer byly 

přípravy a popravy. Dobrou noc.
Skřeti

úterý 24. července

Dopoledne jsme vyráběli koše na přepravu 
věcí. Potom jsme šli ke skále a vnašich koších tahali 
nahoru například tři barýlky, lano, pokličky, lakrosky, 
celty a lopatu. Potom byl oběd. Po obědě byl poledňák 
a potom jsme šli do pohádkového lesa. Svačina. Potom 
bylo vyrábění mohli jsme si vyrobit náramek, tur-
bánek, medvídka, náhradní knoflík a píšťalku. Večer 

byly družinkáče.
Skřeti

středa 25. července

Středa nás přivítala obdobně jako jiné 
dny, deštěm. Naše nadšení to ovšem nijak 
nesnížilo, takže jsme se se pustili do sbírání 
pokladů poezie. Necennějším pokladem bylo 
Morgensternovo „Veliké lalula“, a pokud je 
znáte, jistě víte proč. Po skončení sbírání 
pokladů a umoudření počasí jsme se pustili 
do politického boje ve zvířecím světě. Psali 
jsme petice, zamítali návrhy a málem zřídili 
koncentrační tábor pro mravence. S plným 
žaludkem se mnohem lépe hledal tajný vchod 
do hory, kdy jsme byli svázaní dohromady a le-
zly na stromy, do kanálu či na kládu přes potok. 
Večer byla kaptahovina, což nasvědčuje tomu, 
že počasí již bylo o něco lepší. Zpívalo se a jedlo 

a nakonec jsme šli spát. 
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pátek 27. července

Po snídani se šiky trpasličího vojska seřadily a 
zaujaly bojové postavení v lese, kde začala lítá bitva. Po 
prvním střetu skřeti utekli, ale podařilo se jim unést 
jednoho z trpaslíků a zaujali postavení na opevněném 

vršku.
Trpaslíkovi se ale podařilo později utéct. Nast-

ala poslední bitva, při které byl dobyt vrch a poslední 
zbytky skřetů byly rozprášeny.

Po poledním klidu se začalo s přípravami 
na závěreční táborový oheň a bouráním některých 
částí tábora. Večer byl tradičně velkolepý, proběhly 
vlčecí,světluščí a skautské sliby a Kosťa s Perníkem 

předali vedení oddílu Klubku a Pipinovi...

sobota 28. července

Ráno jsme vstali velmi brzo a vrhli jsme se 
na bourání toho, co ještě zbývalo z kuchyně. Čas 
ale utíkal, a tak jsme vyslali první skupinku na au-
tobus směrem Staré Hobzí. Cesta byla dlouhá a pro 
mnohé velmi náročná. Ve Starém Hobzí na nás čekalo 
překvapení v podobě oběda. Poté přijel autobus a 
odvezl nás do Jemnice. Tam jsme se přesunuli do 
parku blízko nádraží, udělali anketu, slunili se, zevlo-
vali, pospávali... Poté, co jsme se dostatečně prospali, 
jsme nastoupili do autobusu a odjeli do Prahy, kde na 

nás čekali naši milí rodiče.
Veverka
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MANÉVRY

Tentokrát byly manévry po družinkách což 
bylo úplně skvělý!!!=D Nelepší bylo, když jsme kou-
saly celej bochník chleba, ale nešlo to. Pak jsme taky 
Krmily mravence, ležely na silnici a bylo to prostě 

supéér!
Žíra

Etapka (provokace skřetů)

Chytili nás skřeti museli jsme jít do lesa ztrá-
cet končetiny hlas zrak atd, na konci čekal Gandalf 
(Dave) a ten nám opět přidal končetiny atp. Pak jsme 

se potichu vrátili do tábora. 
Štěpik

Tábor očima účastníků
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Alvis a latra

Alvis šel na latru ale nedošel ovšem na kládu 
to stihl Chtěl to po sobě uklidit ale pak na to zapo-
mněl Po večeři když se Perňa ptal kdo to udělal Alvis 

se namonec přihlásil a řekl nám tento příběh. 
Štěpik

Tábor

Na táboře to bylo fakt tábornický! 
Hezké třeba bylo, že Fík dělal hobita a pla-
vil se na sudu ve vodě. Ale nesnesitelné byly 
mamévry, protože jsme šli v dešti nebo ve 
velikém pařáku. Nejvíc se mi ale líbil ná-

vštěvák. Byl to moc zajímavej tábor!!!
Štípadlo

Strašidlo (báseň)

Vesnicí naší,

prý tam někde straší,

v lese asi taky.

POZOR! Blíží se černé mraky!

Prší, prší hodně deště,

a co potom k tomu ještě,

vkročila k nám do dvora

3metrová potvora.

Ta potvora byla bílá,

a pak řekla: „Já jsem Míla!

Vypadám jak Plašidlo,

ale já jsem strašidlo!!!“
Štípadlo
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Tárová scénka - vyprávění alá básničky

Byla jednou jedna krásné trpaslice. 
Měla mnoho nápadníků. Oriho, Noriho, Oina, Gloi-

na, Bombura a mě neznámího trpaslíka Brutuse.
Brutus se chtěl vytáhnout hned na začátku.

Brutus: „Ty jsi krásná nevěsta, vždyť jsi také ze města.“ 
Ale hned se projevila jeho povaha.

Brutus: „Mám tě tak strašně moc rád, tvých 
protivníků budu kat. Kdo se tobě postaví, na mrt svou 

se dostaví.“
ostatní také vyrukovali s mnoha básněmi-

např.: „Tento dar je ve všech nejkrásnější, vždť je to 
dar nejvzácnější. Toto je loď posvátná, ať nejsi nikdy 

malátná.“
„U mě budeš mít krásný šat,

tvých protivníků budu kat.
Kdo proti tobě bojuje,

nech´t zde jeho hlava koluje.“ 
Když se dorozdaly všechny viditelně krásné dary, tr-

paslice řekla:
„Vy jste ale magoři,
ujedu vám na oři.

Dejte dary pěkně sem,
nebo uhodím vás kamenem!

Ať vás tu už nespatřím,
bič si na vás opatřím

Vy jste jako dětičky.....
Dětě si sbírat!!!

Já nejsem řádná trpaslice,
jsem trpaslík a nikdo více.“

Každý trpaslík má dlouhé vousy, takže se tr-
paslice a trpaslíci velice pletou. proto nikomu z ná-

padníků nemůžeme nic vyčítat.
Ale je jisté, že „trpaslice“ to neudělala omy-

lem. a z toho plyne ponaučení: Kdo si chce přividělat, 
musí se za krásnou trpaslici vydávat.
Příšerky

Večerní čtení

Na večerse vždycky četl medvídek Pú. Medví-
dek Pú je nesmírně cvoklí. A oslík Íjáček dvojnásobně. 

Četl Fík a to hodně směšně.

Olympjjáda

Na táborové olympijjádě bylo 11 sportů mezi 
ně patří: skok do dálky, bandži ranyng, hoddyskem, 
hod friskem, skládání vě že ze sirek, skládání baby-
lónnské věže, hod kladivem, stěhování, stojení na 
kůlu, prolézání pavučinou, střelba vzduchovkou. Nej-
víc se mi povedla dysciplýna stojení na kůlu, byl jsem 

druhej. Ostatní sporty se my moc nepovedly.
Prokop
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Manévry

Ty byly dobrý. Družinkový. Nejlepší asi bylo 
jak jsme jedly ym-ymky. Nejhorší bylo jak nám ten 
vošklivej, hnusnej a lakomej Pěšinka nechtěl dát ko-

láč!!! >:-(
Pískle

Moje perný chvilky na tábře

Na maněvrech 1 den sme šli 2 den Mikuláše 
bolelo břicho a pak udělal 3 vrhy a pak dostal Kulíška. 
Složení: rajče, čaj. Popis: červený tekutý nechutný. Pak 
nás odvezli autem. A taky naše skupina kopala tado-
rovej kruh. A šikanovali mě skřeti tak že mě strkali do 

nosu klacíčky.

Tábor – soudky

Jednou Fík předváděl hobita, který se plavil po 
vodě na sudu. Moc mu to nešlo. Pak jsme to zkouše-
li my, ale ne na sudu, 
ale na nafukovacích 
lehátkách. Hráli jsme 
na nich závody na 
vodě. Moc se mi to lí-
bilo. A do vody nikdo 

nespadl.
Morče

Výsadek

Dorazila k 
rybníku, kde jsem se 
měla sejít s Ondrou, 
jenže on tam nebyl. 
Tak jsem tam na něj 

čekala a když začalo svítat, šla jsem se podívat do Jem-
nice. Tam taky nebyl. Tak jsem šla zpátky k rybníku. 
Pak už pro mě přijeli uďové a jeli jsme hledat ostatní. 

Bylo to super.
Máta

Hospoda

Čekali jsme před kuchyní. Na hospodu v tr-
pasličím obleku. A potom jsme šli do kuchyně a začali 
jsme tam hrát soutěže. Potom se otevřel bar a začali 
jsme si kupovat sušenky a oplatky. A nakonec se zavřel 
bar a skončila hospoda tak jsme si udělali večerku a šli 

jsme spát.
Martin
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Tábor 2012

Tento tábor byl opravdu dobrý. Líbily se mi 
manévry po družonkách. Různé etapkové hry atd... 

bylo to fakt super.
Doufám, že i příští tábor bude super.

Mahi Mahádma Gándí Gandalf

Pokladovka

Pokladovka se mi hodně líbila hlavně proto že 
jsme tam byly jenom dva (já a R2) měli jsme výhodu v 
jedné věci nejmladší musel vést ostatní od jedné zprá-
vy k druhé :-). Na konec jsme vyhráli, protože R2 za-
střelil draka (balónek), ale rozdělili jsme se takže jsme 

měli podle mě nejmíň.
Kybic

TÁBOR 2012

Tábor byl skvělý. Sice jsem tam byla jen na tý-
den ale stejně jsem si to užila. Nejvíc se mi líbilo když 
jsme šli na vyvražďování. Bylo to super, protože jsme s 
Gandalfem jenom hlídali batohy a kluci všechno obě-
hali(skoro všechno!) Ale i všechno ostatní bylo skvělý. 

Doufám, že až bude další tábor, tak pojedu na celý.
Kometa

Fakta o manévrech, aneb jak probíhat tento velký 
„nákup“

Naše manévry začaly tradičně v táboře, kde 
oslepli Kosťa a Dave. První naše kroky vedly do S. 
Hobzí do samoobsluhy. Naneštěstí ji uďové okupovali. 
Další obchod při cestě byly řeznictví a samoobsluha v 
Dačicích. Tady jsme koupili 40 dkg slaniny, 3 čokolá-
dy a 10 tatranek a 2 balení buránků. Tento den se už 
už nic tak zvláštního nestalo, tak jsme to za Č. Rudol-
cem. Druhý den nás opustil Alvis. Dnešního dne jsme 
nakupovali v Starém m. p. Landštějnem, kde nevím už 
co nakoupil R2. Šli jsme spát u bunkrů. 3. závěrečné 
nakupování proběhlo v Dačicích, kde to bylo nakupo-

vání v místní samoobsluze.
Tak a to je vše přátelé.

Kocour

Přenášení típí

Přenášení típí mě nebavilo. Bylo to celí den. Já 
jsem unesl jednu kládu na jedné ruce. Přenášeli jsme 
všechny típka a sněmák. Přenášely jsme to na druhou 

louku.
Kanál

Hafík družinka: Boraxové 

Jak se mi líbil tábor? No, tak za prvé se mi líbil 
jako všechny minulé tábory (kromě táboru u Matě-
jovce, který byl podle mě propadák). Za druhé musím 
uznat, že tento tábor měl fakt bezva téma. Hobit. Je 
pravda, že vedoucí tento námět výborně zpracovali 
a zasadili do programu v táboře, ba do celé atmosfé-
ry. Skutečně jsem si připadal jako trpaslík. A vedoucí 
hráli Gandalfa, Bilba, Torina, ostatní trpaslíky, skře-
ty a Gluma vskutku věrně. Když už jsme u těch ve-
doucích, chci jim za jejich obětavost, výdrž a vůbec, 
že s námi jeli na tábor a věnovali nám půlku svých 
prázdnin zatleskat. Tlesk tlesk tlesk (aplaus). Za třetí 
a hlavně byl tento tábor super díky tomu, že byli MA-
NÉVRY PO DRUŽINKÁCH (manévry jsou třídenní 

nebo čtyřdenní výlet). 

Stalo se to tak. Bylo ráno a všichni (nebo ale-
spoň lidi v naší družince) cítili, že budou manévry. 
Snídaně proběhla bez žádného vykřikování typu „ma-
névry“ nebo „do deseti minut se sbalte“. Až ke konci 
snídaně si začali Kosťa a Dejv (nebo aspoň myslím, že 
to byl Dejv) stěžovat na docela zanedbatelný detail. A 
to, že přestávají vidět. A tak nám oznámili, že musíme 
po DRUŽINKÁCH přinést lék. A bylo to tu. Rychle 
sbalit a na cestu. Nás boraxe spojili (kvůli malému 
počtu) s netopýrama. První místo kam jsme šli, bylo 
Kostelní Vydří, vzdálené asi dvacet kilometrů. Cestou 
jsme se stavili ve Starém Hobzí, kde jsme chtěli na-
koupit. Bohužel, když jsme se blížili k prodejně Coop, 
vyšel z obchodu Ufo (vedoucí). Nutno vysvětlit, jak to 
na táboře chodí s nakupováním. Jedna věc je, že je na-
kupování vedoucími přísně zakázané. Dobré je však 
vědět, že sami vedoucí za svých mladých let přesně 
tento zákaz s nadšením porušovali. Já to beru tak, že si 
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můžu nakupovat, ale jestli mě vedoucí načapají, pudu 
si zaběhat (druh trestu na táboře: Vedoucí vás, větši-
nou večer, vezmou na kilometrovou procházku. Běží-
te a v nepravidelných intervalech vám vedoucí dávají 
úkoly typu sto leh-
-sedů, padesát kliků, 
sto dřepů atd.). Ten-
to trest se používá 
jen pokud se člověk 
chová velmi špatně 
(smát se při nástupu 
nebo sabotovat pro-
gram). Takže jsme 
chtěli nakoupit v Da-
čicích (další město, 
kterým jsme prochá-
zeli), jenomže na nás 
vedoucí (Ufo s Per-
níkem) čekali těsně 
před Dačicema. A 
tak jsme procháze-
li kolem obchodů a 
smutně se koukali 
na jejich výlohy. A 
tak jsme šli a šli a 
došli do Kostelního 
Vydří. Vedoucí nás 
opustili a my jsme 
museli jednu hodi-
nu v areálu tamního 
kláštera mlčet. A R2 (člen družinky) tam koupil ko-
folu a medvídky. Tak jsme popíjeli, pojídali bonbó-
ny a využívali volný čas k plnění drsňáka (nebudu to 
vysvětlovat, jen vám prozradím, že jsme dělali kliky 
a leh-sedy). A potom, jsme se potichu odebrali k dal-
šímu cíli: K Vysokému Kameni, nejvyššímu bodu v 
okolí. Mimochodem, cestou jsme se stavili v Dačicích 
(bez vedoucích). Ondra s R2 koupili čtyři sta gramů 
anglické slaniny, čtyři sta gramů čokolády na vaře-
ní, dva balíčky buráků a spousto dalších zbytečných 
dobrot. A vydali jsme se do městečka Český  Rudolec, 
kde jsme měli sraz s vedoucími. Asi v polovině cesty 
jsme dostali esemesku od vedoucích. Nic důležitého. 

Jenom to, že máme být za hoďku v Rudolci. Kupodi-
vu jsme to docela stihli. Za Rudolcem jsme to zaba-
lili a po vydatné večeři jsme spali. Ráno jsme rychle 
vyrazili a v další vesnici jsme se nasytili anglickou 

slaninou s chlebem. Cesta na Vysoký kámen probí-
hala bezvadně, až na déšť a na Alvisovo zdraví. Dopšli 
jsme na Vysoký kámen a Alvis se pozvracel. Zatím-
co jsme zavolali vedoucím, Orel se staral o Alvise a 
my ostatní vyřezávali další úkol, turistickou značku z 
Vysokého Kamene. Pak přišli vedoucí a postarali se o 
Alvise. My pokračovali na jih ke Klášteru II. Kus před 
klášterem jsme se setkali s vedoucími, kteří se svezli 
autem a v nedalekém lesíku jsme se navečeřeli a šli 
spát. Další den jsme se vydali přes Klášter II k museu 
bunkrů z období před druhou světovou. Po prohlídce 
jsme se vydali okolo Landštejna do Starého Města pod 
Landštejnem. Ne přes Landštejn, protože jsme před-
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pokládali, že tam na nás budou čekat Perník s Ufem 
v tamějším baru. Velmi nás překvapilo, když nás ve-
doucí ve Starém Městě přivítali a sdělili nám, že se na 
oběd musíme přesunout za hranice města. A zatímco 
se vedoucí vzdalovali v dálce, šli jsme pro vodu, ale 
hlavně nakupovat v tamějším obchodě, protože nám 
již docházely zásoby z Dačic. Vydali jsme se do Slavo-
nic a cestou se naobědvali. Další cesta byla protkaná 
žraním sladkostí i slaností. Když jsme přicházeli do 
Slavonic, přicházeli jsme s vědomím lidí, kteří vědí, 
že nemají nejmenší šanci si v tomto městě něco na-
koupit. S Perníkem a Ufem jsme se setkali na náměstí. 
Perník nám domluvil prohlídku v podzemních kata-
kombách pod slavoniským náměstím, oznámili nám, 
že prohlídka začíná za tři čtvrtě hodiny, vzali si své 
batohy a šli do tábora. Nemohli jsme uvěřit vlastnímu 
štěstí a neváhali jsme jednat. Nedá se říct, že bychom 
měli málo peněz, a tak jsme se pustili do rabování ob-
chodů na náměstí. Nebudu vás unavovat líčením, co 
jsme si koupili, ale jedno vám přece jen prozradím. 
Bylo toho fakt hodně. Po tři čtvrtě hodinovém odpo-
činku jsme si dopřáli naprosto úžasnou, zajímavou 
a neuvěřitelnou prohlídku podzemních prostor pod 
Slavonicema (doporučuji vám, zajet si do Slavonic a jít 
do tamního podzemí, nebudete litovat). Po prohlídce 

jsme ještě asi půl hodiny odpočívali a hlavně dojídali 
jídlo. Pak NAPROSTO nacpaní jsme se vydali na po-
slední desetikilometrovou pouť do tábora. Myslím, že 
budu mluvit za všechny zúčastněné, když prohlásím, 
že jsme ani nedoufali, že se do tábora dostaneme, aniž 
bychom se cestou nepozvraceli. Avšak, světe div se, 
nic takového se nestalo a cestou jsme dojídali posled-
ní zbytečky jako třeba brambůrky, čočky nebo čokolá-
du. Zcela plni jsme dorazili do tábora a tím zakončili 
naše manévry, nejlepší akci za celý tábor. Manévry po 

družinkách! 
Další věc, kterou jsem ocenil, byla pokla-

dovka. Nebudu se o tom moc šířit, jen vám sdělím, 
že nejlepší pokladovka je, když se všechny etapkové 
skupinky spojí a nakonec se dle vlastního uvážení roz-
dělí o poklad. Snad jen dodám, že se cestou udělalo 
Kometě špatně, že vedoucí špatně určili polohu čtvrté 
zprávy, díky čemuž se všechny naše etapkové skupin-
ky spojili (kromě Orlovi) na jednom místě. Dále jsme 
pokračovali společně. V Dešné nás R2 s Kocourem 
pohostili svými úsporami a po zabití draka (střelba ze 
vzduchovky), následovala poslední cesta  tmou, kdy 
jsme si my boraxové dali několikrát sólíčko písničky 
„We will rock you“. Kousek před táborem jsme se po-
řádně rozeřvali a krajinou zněly potichu sloky, ale ref-

rén, podporovaný zbytkem dětí, se rozléhal v 
širokém okolí. Bylo to sice super, ale příští den 
jsem nebyl schopen mluvit, protože jsem si vy-
řval hlasivky. Přesto však trvám na tom , že to 
byla nejlepší pokladovka, jakou jsem kdy zažil. 

Zajímavý byl také výsledek jedné hry, 
při které  jste se museli učit složitá kouzla na-
psaná na papírcích, které byly zavěšeny na stro-
mech. V učení vám překáželi tři čarodějové. 
Bílý čaroděj, kterého hrála Veverka, černý ča-
roděj, kterého hrála Punčocha a žlutý čaroděj, 
kterého hrál Ufo. Když vás plácl černý čaroděj, 
museli jste vykonat jeho příkaz (např. lézt po 
čtyřech nebo dělat vláček). Žlutý čaroděj byl 
v podstatě šílenec a na všechny dělal „kuku“ 
nebo „pššt“ a udával nám takové příkazy, jako 
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třeba štěkání, kukání nebo chrochtání. Ve výsledku to 
vypadalo tak, že se lesem proháněl vláček z lidí v čele 
s Punčochou a partička lidí v čele s Ufem, která na 

všechny kolem dělala „kuku“ nebo „pšššt“.
Jedna z nejlepších her na táboře byla po po-

kladovce. Byla to bitva proti skřetům (vedoucím) a 
musím říct, že se moc podařila. Nebudu jí popisovat, 

ale jen řeknu, že to byla fakt šišková řežba.
Další bezva věc, které jsem se bohužel neú-

častnil, byl závod na nafukovacích matracích v Mor-
dii. Mezi tím, co jsem se bavil s Luckou a Ufem o vy-
užití kopřiv, naše etapkové skupinky sváděli tuhý boj. 

Jediné oko nezůstalo suché.
Další zajímavá hra byla bitva mezi etapkový-

my skupinkami o jejich hobity. Hra se hrála jako nor-
mální bitva s papírovými koulemi. Začalo se někdy 
večer a končit se mělo druhý den ráno. Bojovali jsme 
až do jedenácti, ale pak jsme se dohodli na míru. To 
zahrnovalo i zkonstruované uloupení Dejva, kterého 
naše skupinka již předtím získala s vysokým nasaze-
ním Prokopa. Bylo to velmi důležité, protože by jinak 
skupinka bez hobita pokračovala v boji a narušila 
tak mír mezi ostatními skupinkami. A tak se zástup-
ci všech etapkových skupin sešli a uzavřeli dohodu 
o míru, protože jejich mladší spolubojovníci byli už 

úplně grogy a nebylo daleko ke vzpouře. 
My starší jsme ještě kecali, dokonce padl 

návrh, že bychom skočili do Písečného pro něco 
k snědku. Nakonec jsme se rozešli spát. Tak 

skončila velká bitva o hobity. 
Další důležitá bezva věc bylo jídlo. Mu-

sím složit hlubokou poklonu všem vedoucím, 
kteří nám připravovali jídlo. Je to úžasný  pocit si 
dát po namáhavém dni ešák plný vonící polévky.

Musím také ocenit lékařskou péči vrch-
ního zdravotníka Klubíčka.

Negativa tábora: 
Docela lilo. Kuriózní je na příklad případ 

se stavebkou. Vůbec nepršelo, až poslední den se 
strhl strašný slejvák. V tee pee, kde byli uloženy 
bedny, bylo po kotníky vody. Všechny věci byli 
mokré, až na jednu bednu. Předtím jí všichni 

kritizovali, protože byla z plastu. A díky svému plas-
tovému složení byla snad jedinou suchou bednou v 
celém táboře. A její majitel měl suché oblečení. Aspoň 

myslím. 
Během prvního týdne přijeli ekologové (jinak 

řečeno ekofašisti) a našim vedoucím vysvětlili, že tu 
nesmíme být kvůli kytičkám a kvůli povodním. Takže 
jsme přestěhovali teepeečka a stožár o dvě stě metrů 
vedle. Nejen že to byla pěkná fuška, ale latra, kuchyň, 
umývárky, to vše bylo strašně daleko. A ohlídat tak 
zbytečně rozlehlí tábor v jednom je nemožné. Zkrát-
ka, po tomto incidentu jsem ztratil dobré mínění o 

ekologických aktivistech. 
Kvůli dešťům se nekonali dva ze tří táboro-

vých ohňů u táborového kruhu. Naštěstí se alespoň na 
poslední táborák počasí umoudřilo. 

Další negativum byl odchod Kosti a Perníka. 
Chtěl bych jim tímto poděkovat za jejich práci pro od-

díl.
Myslím, že souboj kladných a záporných čás-

tí tábora byl vyhrán. Krátce řečeno, tábor se mi líbil 
opravdu moc a velmi se těším na další.
Hafík
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Tábor 7.7-28.7-Hobit

Myslím si, že se letošní tábor doopravdy vy-
dařil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Etapka byla dobře zvládnutá a 

oddaně věrná předloze =)
+-Družinkové manévry, táboráky, pokladov-

ka, etapka,návštěvák,výsadek a spousta dalších věcí na 
které sejen tak zapomenout nedá. :) (Skřetí záležitosti)

-Noooooooooooo,myslim že nic, možná jen 
Poridge po kterém Dave a spol.oslepli.
Doufám, že příští tábor bude super, a že nás 

(Skřetů) pojede co nejvíc abychom si tábor co nejvíc 
užily,dokud máme možnost

Ferrari

Hra na táboře

Strašně mě bavila hra že jsme havarovali a pak 
jsme si postavili ukrit. A muselisme si sehnat oběd a 
sehnat vodu a dřevo. Dřevo jsme potřebovali k posta-
vili ukrit. A kdiž jsme neměli oběd tak jsme neměli 

nohu.
Bubák

Tábor 2012

Tenhle tábor byl fakt super!!!
Hlavně se mi líbilo, že byly manévry po 

družonkách a chtěla bych, aby to tak bylo každej rok, 
protože to bylo skvělý!

Akorát byla škoda, že jsme na táoře nebyly 
celá družinka, doufám, že příští rok nás pojede víc.

Měly jsme taky 1. výsadek, ale já na něm neb-
yla, protože jsem zrovna byla nemocná.
Bětka

Manévry z pohledu Alvise:

Vstali jsme a začal další den budíček, rozcvička, 
umytí, a snídaně. Byl poryč který byl kosťovy osudný 
a on oslepl. Tak jsme šly z písečného přes Dačice do 
Kostelního vydří. V dačicích kvůli velkému přebytku 
obchodů jsme dost nakupovaly ale dostali jsme sraz 
v českém rudolci s vražedným časem:přišli jsme do 
Dačic 16:06 a v českém rudolci jsme měli být v 17:30 

přetáhli jsme 10 minut. Kempli jsme v blízkém lese. 
Pily jsme přefiltrovanou vodu a jedli jsme několik 
polívek v sobě. ps:Ještě před spaním jsem trochu vy-

blil.
Vyrazili jsme ráno na Vysoký kámen(najvětší 

kopec v okolí). Nedojedl jsem snídani a do svačiny-
(tatranky) 2x kousnul. když jsme deštěm došli pod 
vysoký kámen byl jsem podruhé to jsem asi 2 hodiny 
přikrytý svým spacím pytlem čekal na auto které mě 
dovezlo do tábora na marodku.ps: trochu za to můžu 

já protože jsem nic neřek. 
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Píseň pro Kosťu a Perňu

Zpíváno při posledním táboráku, při předávání 
oddílu. Použita melodie písně Vstávej holka od Karla 
Plíhala.

Vstávej, Kosťo, bude ráno, kalný jako Mordyje, 
zahraješ si na piáno, až tě volnost opije, 
už nebudeš bodovati, ani jinak uďovat, 
budeš moct jít po své trati, před dětma se uschovat.

Vedl jsi nás cestu dlouhou, za to Ti chcem děkovat, 
proto taky od teď můžeš, ve svém stanu nocovat, 
ten stan ať Tě vždycky chrání před bouřkou a vichřicí 
ať se můžeš radovati bez kolíků, jehlicí.

Vydáš se teď v cestu dlouhou, bez oddílu, bez dětí.
Přejeme Ti vytrvalost, život bez všch starostí. 

A když se snad přece něco pokazí či porouchá, 
je tu pro Tě plno přátel, od uďů až po ucha.

Ani ty náš, Perňo milý, jsi tu nebyl zbytečně. 
Ale možná si teď říkáš, bude klid už konečně. 
Přesto věz, že tvoje pomoc ve chviličkách potřeby, 
obrátila všchny naše starosti hned naruby.

Dáváme ti dalekohled, abys viděl do dálky. 
Je to přeci svělý pohled na pole a studánky. 
snad uvidíš v dálce kance nebo třeba srnečku, 
nepokazíš žádnou srandu, náš zelenej mozečku.

To, co jste nás naučili pro nás mnoho znamená, 
bez vás bychom teďka byli jenom hloupá vemena.
Zkusíme teď vésti bez Vás, tak nám držte palečky.
Doufáme, že to bude bezva, teď už jenom tři tečky...

PiKo
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NÍZKÉ TATRY 2012 
Chřestopičky

Dá se říct, že náš malý puťáček začal už 16.7. a to srazem Koka a Krťouska. Sešly jsme se  a vrhly na 
velkou impregnaci stanů a především na plánování jídla. Naplánovaly jsme samé dobroty, určitě nám nebude 
vůbec nic scházet. Následoval útok na albert. Vybraly jsme většinu zboží a s přeplněným vozíkem, obsahujícím 
všemožné salámy, cibule, česnek, hafec sušenek, čokolády a paštiky jsme se odebraly k pokladně, kde jsme k 
potěšení všech za námi strávily asi půl hodiny. Pak už zbývalo vše jen odvézt k Čížkům, rozdělit hromádky a 

vše mohlo začít.

DEN PRVNÍ (Úterý 17.7.2012)

Sraz byl 17.7.2012 v 18:00 u Čížků. Postupně dorazili všichni a probíhalo velkolepé přebalování do-
provázené všemožným povykem a šramotem.  Času bylo dosti, takže vše probíhalo v pohodě. Ve 20:30 jsme 
vyrazili. Nejdříve jsme na zastávce nakoupili lístky na batohy, přeci jen revizoři dělají razie. Po rychlé předávce 
knihy „Nejkrásnější sbírka“ od Nevrlého jsme v pohodě dorazili na Florenc. Sice nebylo jisté, jestli tramvaj 
přežije náš nájezd, ale asi nakonec jo. Cca v 9:15 jsme naběhli na nástupiště č. 8 na Florenci. Rychle využít 
ještě záchodu a už najíždí náš bus. Jedeme se Slovákama, bus řídí dva dědýsové, které se nijak zvlášť nevytáhli 
„Batožiny, batožiny, kto je bude platiat?“ No, nakonec jsme se nalodili, vyrazili a rázem si většina z nás vytáhla 
něco k jídlu. Cesta probíhala zcela bez problémů. Občas se ozval dědýs ohlašující zastávku, ne všichni jsme 
však rozuměli, až se konečně ozvalo asi v 6:05 ráno „Banská Bystrica.“  Pro většinu to bylo vysvobození, přeci 
jen lámání se na sedadlech není to pravé ořechové. Následoval úprk na vlakové nádraží, kde nám měl jet v 6:17 
vlak do Červené Skály. Uf, uf, jen tak tak jsme to stihli. Zlatej vlak, všichni jsme se rozložili. Akorát nějaký ch-
lápek zasedl vlakový záchod, kam jsme se hromadně chystali... Nakonec se Mývalovi s Kájou podařilo chlápka 

na chvíli  vyexpedovat, prý veľa pil a není mu dobře... 
V Červené Skále jsme ještě přestoupili na druhou na druhý vlak, kterým jsme jeli už jen deset minut do 

stanice Telgárt - Penzion. Byla to zastávka na znamení a paní průvodčí jej zapomněla dát, takže jsme zastavili 
v tunelu a následoval obdivuhodný manévr od pana strojvedouvedoucího, kdy s náma asi sto metrů vycouval 

na zastávku. A tak jsme se v 8:35 ve středu 18.7. ocitli na místě.
Koko

DEN DRUHÝ (Středa 18. 7. 2012)

V Telgártu nás motoráček vyhodil na zastávce Penzion, když jsme si přebalili baťohy (naštěstí jsme 
přebalili pouze baťohy a ne Mejvu, který o to moc stál) a vyrazili do hor. Prošli jsme vesničkou a začali stoupat na 
Kráľovu Hoľu. Stoupání, to bylo náročné, urazili jsme 1100 metrů převýšení. Z lesních pate jsme se doškrábali 

na planiny, nabrali vodu z pramene a zdolali jsme poslední kousek k vysílači na Hoľe..
Krtek
Po pomazkovém (+zbytkovém) obědě jsme vyrazili na Andrejcovu útulňu. Cesta byla zprvu krásně 

vypadající. Příjemně vypadající. Nutno dodat, že na Králově Hoľe byla zima, až kosti praštěly a proto jsme 
všichni byli nabalení, jak sněhuláci. Zpět k cestě. PO prvních chvílích, když už jsme pozapomněli na K. Hoľu, 
tak cesta byla zase najednou moc strmá a dlouhá. Zastávky se začaly dělat v každém sedle a na každém kop-
ci. Konečně jsme před sebou měli poslední horu (Orlová) před boudou. Vyšli jsme ji nahoru a pak mocně 
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dolu. Někteří z nás měli rozklepané nohy z toho sestupu. Sešli 
jsme dolů a zjistili, že nás čeká ještě jedna „boulička.“ Boulička, 
kdyby byla jenom boulička by byla celkem bezproblémová, ale 
problém tkvěl v tom, že „boulička“ měla nekončící hřeben. NO, 
konečně jsme ho znovu mocně slezli. Došli jsme k Andrejcové a 
zjistili, že se nás tam vejde tak osm. Spali jsme tam já (Špunt) a 
Monkey dole, Nezmar a Míček nahoře a Mejval s Kájou si ustali 
jako doma - v chlévě. (Ostatní spali ve stanech.)  Udělali jsme 
si výtečné těstoviny se sýrovkou, salámem, cibulí a česnekem, 

popřáli si dobrou noc a zalezli.
Špunt

DEN TŘETÍ (Čtvrtek 19.7.2012)

Všichni jsme byli nadšeni, protože nás Koko vzbudila 
brzy ráno. Nebo že by to bylo tou výtečnou snídaní, kterou byla delikátní ovesná kaše s příměsí sušeného anana-
su a hrozinek? Dále jsme všichni byli udiveni dobou, jíž jsme měli určenou na sbalení si. Tato doba, navzdory 
očekávání, uplynula rychle, a tudíž jsme se mohli vydat na cestu. Po malých, dílčích cílích, které rychle ubíhaly, 
přišla větší výzva dnešního dne - Veľká Vápenica. Tam jsme se radovali - někdo z výhledu, někdo z čokolády. 
Po několika fotografiích, včetně naší společné pózy u vrcholové tyče, opět vyrážíme, tentokrát na sedlo Prie-
hyba. Na tom sestupu se Mývalovi porouchala záda, tudíž byl Kokosákem opravován v sedle. Následný výstup 
byl náročný (viz. illustrace)*, tam jsme po obědě, kterým byl chléb s paštikou, či pomazánkovým máslem, 
si vyslechli geniální literaturu, 
Chody opěvující.    
     
 

Vykač
Netrvalo dlouho a přišel 

první déšť letošního puťáku; pro 
tento den nikoli poslední. Pršet 
přestalo přesně ve chvíli, kdy 
si poslední člen naší výpravy 
oblékl pláštěnku. Rozhodli jsme 
se vydat se na cestu a tak jsme 
také v krátké chvíli učinili. Cesta 
naše počala se ubírati nejprve 
lesem, přes vrch Oravcová (1544 
m. n. m.) až na hřeben sem tam 
porostlý klečí k rozcestníku na 
vrchu Zadná Hoľa (1619 m. n. 
m.). Zde nás opět zastihly kapky 
tatranského deště, které k naší 
nelibosti stále sílily. Před námi 
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byl výstup na horu Homolka (1659 m. n. m.), jenž byl po zralé úvaze a kvůli přicházející bouřce odložen. Sešli 
jsme kousek na vedlejší cestu a čekali, až se přestane nad Tatrou blýskati. Vše se však stávalo horší a horší, 
nebe bouřilo, padaly kaňoury a my se co chvíli ocitali v mraku. Po nějaké chvíli jsme se vydali opět na cestu, 
poměrně promoklí a s neméně mokrou bagáží. Pomalu jsme se blížili k cíli naší dnešní cesty, přespávadlo 
Ramža, tato cesta však byla komplikována padající tmou, spadlými stromy a padajícímy kaňoury. Nabrali jsme 
vodu a za častých hromů a blesků, kompletně durch, dorazili asi ve 3/4 na 10 na přespávadlo. Rozložili 6 
stanů(bouda i předsíň byly blokovány ubytovanými Čechy, Slováky a třemi psi.) Někteří bez večeře, někteří s 
chlebem a všichni mokří, šli jsme spát.  

Kámen

DEN ČTVRTÝ (Pátek 20.7.2012)

Naše ranní probuzení bylo u každého jiné (někoho vzbudila Krtek, někoho za stany štěkající pes a 
někdo si přivstal a sušil věci již od prvního slunečního svitu), nicméně společné bylo, že se všichni probouzeli s 
vědomím, že mají všechny věci mokré. Po velmi nedostačující snídani, jsme sklidili sušící se věci, stany apod., 
nabrali vodu a cca v 10:00 vyrazili směr chata generála M. R. Štefánika, což mělo být naše další přespávadlo. 
S batohy obloženými mokrým oblečením a se sluncem nad hlavou jsme překonávali čerstvě pokácené stromy 
a spadané soušky a obdivovali koně tahající těžké kmeny dolů do údolí. V mokrých botách jsme došli do 
Bacůšského sedla, kde jsme si odpočali a kde chudák Kokosák lepila Náměsíčníkovi puchýře. Dále jsme šli do 
sedla za Lenivou. V botách se nám začaly tvořit nové biotopy a my pouze doufali, že nám brzy uschnou. Na 
mysli nám moc nepřidávaly ani Mejvalovy hlášky jako: „Budou padat kaňoury!“  apod. Do sedla za Lenivou 
(1378 m. n. m.) jsme došli ve 12:30, dali jsme si polomáčenky a čekali až naši vedoucí ukončí svou zuřivou 
debatu na nám dosud neodhalené téma a zavelí k odchodu. O půl hodiny později jsme dorazili do Čertovice, 
kde jsme se ono téma dozvěděli - rozhodli jsme se, že zkrátíme trasu (časy na rozcestnících a mapách vůbec ne-
odpovídaly a my to vždy zvládli asi za trojnásobek času.) U lyžařského vleku jsme rozložili stany, uvařili oběd a 
začali sušit věci. K obědu byla rýže se salámem. V plánu bylo, že tu zůstaneme a do Štefánikovy chaty půjdeme 
až zítra.  

Nezmar
Po vydatném obědě jsme sklidili sušící se věci a nekompromisně jsme je strčili mimo dosah slunečních 

paprsků (do stanů.) Každý si našel v hlubinách svého batohu doklady, mobily, kamery a foťáky a různé cen-
nosti, které nechtěl nechat na pospas hladovým turistům, medvědům a jiným přírodním katastrofám. Potom 
jsme se spolu s našimi „poklady“, flaškami a občasným brumláním zvedli a s Českou mší vánoční od Jakuba 
Jana Ryby na rtech jsme se vydali do naší oblíbené budovy - Hospody. Všichni se těšili na slovenské pivo, 
čekalo nás ovšem zklamání. Ve slovenských Tatrách, ve slovenské hospodě měli pouze české pivo. Naše výp-
rava, tímto náhlým prohlédnutím značně poznamenaná, se i přesto vecpala do oné hospody. Usedli jsme k 
dlouhatánskému stolu (za který by se vešlo třikrát tolik lidí, ale pro nás byl tak akorát) a objednali jsme si. 
Většina si i přes pivní nezpůsobilost - nedostatečné slovenské národní přesvědčení - poručila korbel piva a 
zbytek požádal vrchního o kofolu a kolu. (Ve skutečnosti se o nás starala jakási slovenská ženština.) Poté co 
nám přinesla objednané nápoje a po malé Vejvarově pivní aféře (vrchní přinesla o jedno pivo méně v důsledku 
chybného objednání) jsme se pustili do svých drinků. Nejprve se řešila cesta našeho příštího postupu, všichni 
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se porůznu bavili a nakonec nám Krtek přečetla naše oblíbené Dudáky a vlčí hlavy - chodské povídky. Přečetla 
nám vícedílnou povídku o Hančí Šimanské (statečné) a nejlepší  hláška „Morces hadry, to je ženská.“ nás 
provázela až do konce puťáku (a snad i dál.:) Pak jsme šli zpět ke stanům a tam jsme se navečeřeli (spolu s 

dalšími dudáky) a pak šli spát.
Míček

DEN PÁTÝ (Sobota 21.7.2012)

V sobotu jsme se v půl osmé probrali do mokra a deštiva. Dali jsme si již tradiční vločko-poridge, ale 
tentokrát vylepšený o Nezmarovy borůvky a k tomu netradiční čaj. Poté jsme zabalili všechny pořád pěkně 
nepěkně mokré věci a vydali se 
do hospůdky pro vodu. Ačkoli 
předchozí den jsme vodu obdrželi 
s úsměvem a zadarmo, dnes jsme 
po příchodu obdrželi tak akorát 
zamračené čelo a sprďana. Jiná, 
starší, žena než včera z nás prostě 
moc nadšená nebyla. Tak jsme 
za vodu zaplatili a odešli. Pršelo 
a krpál byl poměrně nepříjemný, 
ale zvládli jsme to v poho. Na 
vrcholu Lajštrochu jsme zjistili, 
že má 1602 metrů, což je stejně 
jako Sněžka. Pak jsme šli přes 
Králičku a pak jsme sbíhali dost 
klouzavý, trávo-bahnitý kopec, 
kde jsem se smíchem vymlátila 
:). Nic netuše se před námi najednou objevila chatka, byla to paráda. Před ní jsme vyndali chleby a taveňáky 
a Koko s Krtkem zařídili spaní. Byl to luxus. Po příchodu jsme si sundali boty, dali je do sušárny a vzali místí 
papuče. Poté jsme se rozdělili do pokojů na kluky a holky. Naštěstí! :) V pokojích byla kamínka, která nádherně 
hřála!! Tak jsme si všechno vyvěsili a nechali sušit. Další „vychytávkou“ byly postele, které měly i matrace, 

polštáře a peřiny. Prostě paráááda!!! Pak jsme šli ven a každej dostal obr žvanec chleba a sejra.
Monkey
Při ukusování z obr žvance chleba jsme se domluvili, že po třetí hodině vyrazíme na Ďumbiér - bez 

bagáže, plni energie. Šli jsme tedy do teple vyhřátých smradlavých pokojů a vzali si teplé oblečení a pláštěnky. 
Poté jsme vyrazili po pěkné, kameny vydlážděné cestě směrem na rozcestí, na kterém jsme zahli na Ďumbiér. 
Cestou jsme si povídali o tolika věcech, až to bolí, ale to není součástí tohoto příběhu. Když jsme došli na 
Ďumbiér, všichni se začali chovat jako turisti a říkali: „Foto! Foto!“, a tak jsme si udělali několik společných 
„foto“ a snědli kávenky. Při cestě dolů se Krtek a Koko snažily z Vývara vymlátit informace, zda se Mýval chová 
doma tak, jak se chová. Vývar vše vyklopil (souhlasil). Když jsme došli zpět do chaty, šlo se dál sušit mokré věci 
a dělat večeři - čočka (s cibulí, česnekem a salámem). Večeři jsme rychle zbaštili a šlo se do pokojů. Někteří se 

šli vysprchovat, ale pár lidem to bylo jedno a šlo se rovnou spát.
Vejvar
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DEN ŠESTÝ (Neděle 22.7.2012)

Po budíčku v 6:30 následuje geniální snídaně - vajíčka, párky a jedna krupička. Všichni jsou vyspaný 
a tak vyrážíme do slunného, ale větrného rána a po úpatí Ďumbiéru se dostáváme k Chopoku (druhý nejvyšší 
vrchol NT). Opičky a část chřestů jde na vrchol, zbytek mrzne u batohů. Bohužel už jsou všude mraky a tak 
výhledy nic moc. Přestávka pod Chopokem se kapku protáhla a tak se píšou pohledy. Nakonec pokračujem 
po hřebenech dál - přecházíme Ďereše, Polanu a v Krížském sedle oběd - chleby a výborné šproty + tang. Po 

obědě se Chřesti oddělují.
Humr
Jdou pohodlnou chůzí (podle Opiččí části do strašně „narvávají“). Jdeme celou dobu v mraku, což nás 

velice se** (štve), jelikož se jedná o nejkrásnější část. Potkáváme stádo kamzíků, kteří se v klidu přiblíží i na pár 
metrů. V půl čtvrté chřestí udatná část naší výpravy dochází do sedla Ďurkovej, kde se nachází útulňa pod sed-
lom Ďurkovej, kde jsme si při dlouhém čekání na ženskou část dali pivo a kofolu. Dozvěděli jsme se, že v této 
útulně stojí přespání 5 Euro. I přes naše reptání se rozhodlo, že tady zůstaneme přes noc. I když bychom stihli 
dojít celou cestu. (achjo)(poznámka přepisovatele: Kecy v kleci. nestihli!) K večeři byly těstoviny s boloňskou 

omáčkou. Po chvíli flákání a přečtení části dudáků se šlo spát.
Námňa

DEN SEDMÝ (Pondělí 23.7.2012)

TAK JSME JAKO DOSTALI ZA ÚKOL NAPSAT DENÍK. TAK JSME SE TEDA JAKO RÁNO VYM-
LASKALI Z CHATY. TAK JSME JAKO SNĚDLI PORIDGE, KTERÝ NÁM PŘICHYSTALY NAŠE MILÉ 
DÁMY. TAK JSME JAKO S TEJ ĎURKOVEJ VYRAZILI NAHORU DO KOPCE. TAK JSME JAKO OB-
VYKLE ČEKALI NAHOŘE NA SLEČNY. TAK JSME JAKO FURT ŠLI A FURT ZASTAVOVALI, VLASTNĚ 
JENOM FURT ZASTAVOVALI. ALE NÁM TO NEVADILO, NÝČKO SVÍTILO POŘÁD SLUNÍČKO. TAK 
JSME DOŠLI AŽ NA JEDEN HŘEBEN, KDE JSME SE NAOBĚDVALI. TEN HŘEBEN SE JMENOVAL, ALE 
NEVIM JAK. A PAK JSME ZASE ŠLI. A FURT ZASTAVOVALI, VLASTNĚ JENOM FURT ZASTAVOVALI.

MEJVAL
Kromě neustálého pochodu, nebo jak podotknul předchozí kronikář, vlastně spíše neustálého stání, 

nám bylo předčítáno o Chodsku z knihy pana Šmída. Takovýmto více než vláčným tempem, jsme přešli přes 
Latiborskou Hoľu, velkou a malou Chohuľu, přes Prašivou až do Hyadalského sedla. Zde nás přivítala nově 
zbudovaná útulna. Po nějaké době dorazila skupinka dalších poutníků, kteří ovšem po nějaké době odešli spát 

jinam, ač v útulně bylo ještě místo, nepochopitelné, že? 
Kája

DEN POSLEDNÍ (Úterý 24.7.2012)

      Byli jsme probuzeni v 7:15, dali jsme si doslova pohádkové vločky (byla k nim přimíšena směs 
pohádka), rozloučili se s belgickými a slovenskými spolupřespávači a vydali se do Donoval. Ovšem před Do-
novaly nás čekala malá třešínka na Tatranském dortu v podobě Kozího Chrbátu. Převýšení sice jen 230 m, ale 
bylo to lehce otravné. Nakonec jsme posledný vrchol zdolali beze ztrát, zahlédli pár ovcí a krav a mohli se přes 
rozsáhlá loukoviště přibližovat k Donovalům. Po cestě jsme si dali hašlerky, zjistili, že už nemáme čokoládu, 
kluci řešili, co dělají holky na záchodě, máčeli si boty v bahně, trhali svůdné maliny, zkrátka nic, co by se nám 
chtělo opouštět cestou do Prahy. Ale co naplat. Do Donoval jsme stejně došli (přes Baník), prohlédli jsme si 
kostel sv. Antona Podunajského a to zevnitř i zvenčí, spíše ale zvenčí, jelikož jsme na jeho schodech krájeli in-
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gredience do chutného oběda, který jsme uvařili taktéž v bezprostřední blízkosti kostela. Mimo jiné jsme kostel 
všichni zneuctili převlíkáním se ze zpoceného do nezpoceného za jeho stěnami. No, po obědě jsme se vydali 
na zastávku, kde nám v 13:50 jel autobus do Rožumberoku. V Rožumberoku jsme přesedli na vlak do Žiliny, ve 
kterém jsme si dali svačinu (čerstvé Rožumberocké rohlíky a jogurt). Z Žiliny už nám jel přímý vlak do Prahy. 
Na nástupišti jsme byli dostatečně brzo, takže jsme sebou a naším smradem zabrali tři volná kupé. Cesta byla 
šestihodinová, jedli se zbytky, Krtek nám četla dudáky, spalo se, smrdělo se, prostě se dělalo všechno, co se tak 

ve vlaku dělává. Nakonec jsme před desátou vystoupili na hlaváku, vyfotili se, rozloučili se, popřáli si dobrou 
noc a vydali se každý svou cestou. 

Špunt
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OIKOS
Z tábora se navrátivší uďa pociťuje zpravidla dva nutkavé pocity - únavu a nechuť k dětem. Těžko mu to 

vyčítat, po čtyřech týdnech v tee-pee se mu přeci jenom trochu přejí. Přesto se však v řadách našeho uďovstva 
našli i tací, kterým to tak docela nestačilo. Ti se koncem srpna vydali na skautskou základnu poblíž Slatiňan, 

kde spolu strávili krásných a náročných deset dní v rámci vůdcovského lesního kurzu OIKOS.
Slušelo by se ujasnit, co že to ten vůdcovský (a lesní) kurz vlastně je. Tak především se jedná o spoustu 

vzdělávání ve formě přednášek i her, teorie i pra-
xe (= vůdcovský). Odehrává se převážně o prázd-
ninách s předkrmem v podobě seznamovacího 
víkendu na jaře a dezertem-zkouškovým víken-
dem-na podzim (= lesní). Zažije se tam spousta 
srandy a vrátíte se s úsměvem od ucha k uchu (= 
kurz) a je to Oikos, pročež tam nemůžete jet na 
vlastní pěst, nýbrž jen a pouze ve skupině, což 
celý zážitek ještě umocňuje. Keyu reprezentovala 
elitní a velmi koedukovaná squadra v obsazení 
Klubko, Punčocha, Pipin a Fík. Nutno podotk-
nout, že náš tým byl co do mužnosti čestnou vý-
jimkou, neboť z celkového počtu třiceti lidí bylo 
silnější pohlaví zastoupeno jen sedmi exempláři, 
z čehož jednoznačně proudí, že ostatní to s dovo-

zem mužů zrovna nepřeháněli...
Tato skutečnost ovšem průběh kurzu ni-

kterak neovlivnila. Spokojeně jsme naslouchali moudrým slovům našich instruktorů o bezpečnosti, metodice, 
psychologii či pedagogice, pročež jsme nyní plni poznatků a zcela kvalifikováni úplně ke všemu. Krom infor-
mací jsme ale vstřebávali i mnoho zážitků. Jistě vás 
všechny potěší zjištění, že jsme absolvovali mnoho 
rozcviček, běhání a mytí nádobí. Běželi jsme noč-
ní orientační běh, hráli si na Kyrgistánce v uprch-
lickém táboře, pálili žaludovici a jedli bez pomoci 
končetin. Zkrátka a dobře, bavili jsme se náramně!

Jediné, co trošku kalí naše pozitivní smýšle-
ní o celé taškařici, je fakt, že množství materiálu ur-
čeného k nastudování do podzimního zkouškového 
víkendu je enormní. Nám to ovšem zas až tolik ne-
vadí, neboť vidina nové blyštivé nášivky na náš kroj 

je pro nás spolehlivým motivačním zdrojem...
Fík
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Expedice Morávistán 2012
Ehm. Právě jsem byl poprosen, abych něco napsal o letní expedici na dálný východ, tak tedy do toho.
Nápad na srpnovou cestu do Itálie padl někdy na podzim a bylo to určitě u piva. Měli jsme vlastně vy-

razit na takovou pohodou cestu s holkami podél pláží, spoustou vína a dobrého jídla. Bohužel dva dny před 
odjezdem jsme museli trochu přizpůsobit své plány a to sice:

a) Místo 3 hustorů a 3 holek pojedou 4 vobšourníci (Vojta, Kája, Mýval, Lukáš, Ignác)
b) Místo do Říma se pojede do Brna a místo Benátek do Zlína
c) A místo dobrého levného italského vína, jen levné víno (viz níže) 

Jistý důvod změny destinace byl i v tom, že jsme měli jen papírovou SPZ, protože zrovna nefungoval 
registr vozidel (stále nefunguje) a pravá značka je nadobro ztracená někde v polích. 

Den Z – začínáme. Sešli jsme se v Modřanech na sídlišti někdy k večeru, a když jsme vybavili expe-
diční auto záchranářskými znaky a žlutým majáčkem, usoudili jsme, že můžeme vyrazit.

Cesta dlouhá. Večer padali kaňouři (hodně). Další den návštěva Telče a hlavně miminářů na táboře 
v Písečném. Během návštěvy jsme udělali důkladnou prohlídku tábořiště a hlavně umývárny, takže jsme se 
zdrželi přes poledne skoro až do večera. Dále jsme pokračovali na východ, obdivoucně kolem jaderné elek-
trárny Dukovany a zbytků původního ivančického viaduktu. To už se ale setmělo a opět začali padat kaňouři, 
jenže tentokrát dřív než jsme stihli zastavit a postavit ležení. Nakonec jsme po několika hodinách hledání su-
chého místa na spaní a taky pomáhání hasičům s odklízením stromu ulehli v autobusové zastávce uprostřed 
vsi.  Noc to byla na hovno. Vesničani nás vzbudili asi ve čtyři hodiny ráno. 
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Café u benzíny, pak nafukujeme 
člun u stojanu s kompresorem a vyrážíme 
na pobřeží vodní nádrže Hustopeče. 
Protože máme člun na střeše, tak jsem si 
nemohl splnit sen a nacouvat s ním až do 
vody, ale i tak se dostáváme dostatečně 
blízko k vodě. Ještě chvilku se ujišťujeme, 
na kterém tom ostrově že je vlastně kostel, 
který chceme navštívit a pak vyplouváme. 
Nácek, Karel pádlují, zbytek kritizuje. Voda 
je fakt humus, zelená a vidět je asi tak 5 cm 
hluboko. Když vyjíždíme z takového jakoby 
kanálu na otevřenou plochu, začíná nás 
docela unášet vítr a taky už chápeme, jak se 
kdysi dokázali v těchto místech utopit dva 
Němci. Na malém ostrůvku dofukujeme 
člun, který se díky malé dírce a přetížení 

člunu docela vyfukuje. 
Nakonec se přeci jen odhodláváme a bejčíme dál k ostrovu s kostelem. Za necelé dvě hodiny jsme 

tam opravdu připluli. Výsadek z člunu jak ve vietcongu. Všude Vysoký rákos, voda a kanady. Kostel nás 
nezklamal. Sice se dochovali jen stěny a střecha, ale stálo to za to. Večer jsme objevili krásnou louku na spaní, 
máme všichni radost a jíme vajíčka. 15 večer a 15 ráno. 

Dopoledne projíždíme Otrokovice, Gottwaldov a Vizovice za zvučení Fleretů. Ve Valašské Polance 
nakupujeme chybějící věci od pana vojáka a vyrážíme do opuštěných kopců CHKO Beskydy.

Večer trávíme na sjez-
dovce (nahoru jsme jeli autem 
jen jednou), děláme ohníček a 
dáváme pivo. 

Ďalší deň: opúšťame 
hranice cez Karolínku a v zam-
knutom aute prechádzame cez 
Turzovka, Čadca a Svrčinovec do 
Jablůnkova, kde sme kúpili u mä-
siarov asi 3,5 kg mäsa na večerné 
grilovanie u Vítků. Cestou sme 
prešli ešte dve poriadnej kaluže 
len tak pre radosť a potom žranica 
ako má byť.

Protože jsme byli kousek 
od trojmezí, tak jsme se vydali 
pořídit pár fotek toho slavného 
patníku. Nějaký anti-motorista 
označil příjezdovou cestu zákazem 
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vjezdu, avšak na parkovací místa nějak zapomněl. Abych to teda zkrátil, dostali jsme vynadáno od starosty 
za to, že jsme vjeli do zákazu vjezdu. Museli jsme se vymluvit, že jsem dobrovolný záchranáři a že tu máme 
cvičení. Cvičit jsme jeli dále do Horní Lomné, kde jsme se náhodou stali správci rekreačního areálu. (Klíče 
jsou k zapůjčení u mě. Cena dle dohody)

Pokračovat jsme chtěli do Morávky, jenže v lese nám díky brutálnímu stoupání došel benzín, takže 
jsme jeli na pumpu a pak kravit do lesa. Po žluté se jelo krásně, na cestu nám svítil měsíc a jako bonus se nám 
několikrát odkryl dokonalý výhled na Třinec (kdo neviděl, nepochopí). Nad ránem nás nemile překvapil 
silný déšť, který jsem se snažil nejdříve zaspat, poté vylepšit situaci přehozením plachty přes spacák a na-
konec imigrací do auta. V pěti se v autě špatně spí, takže jsme vyjeli do Českého Těšína. Pokecali jsme s paní 
na informacích, zprudili neúmyslně několik lidí otázkou na historické centrum, které v Českém Těšíně není. 
Naštěstí v polském bylo, takže jsme mohli dostatečně nasytit kulturní choutky. Pašerácky jsme kvůli zkrácení 
cesty přebrodili hraniční řeku Olši a pokračovali v cestě přes Opavu, kde se Ignác odpojil. 

Ač nás bylo o jednoho méně, na smradu v autě ani vně to nebyl moc znát, pokračovali jsme do 
Zlatých Hor, prý tam často záchranáři trénují v lese, takže tam taky něco třeba natrénujeme. Celý den mocně 
prší a na horách je navíc i docela kosa. V Horním Údolí doporučujeme navštívit krásný kostelík, případně 
jeden ze tří rozestavěných baráčků, který jsme využili k přespání. 

Nedělní oběd v restauraci u Praděda nebyl špatný, ale znova bychom tam už nešli. Pokračujeme podél 
hranic a polský výběžek si krátíme přes Polsko, kde si dopřáváme svačinu u strýce McDonalda. Večer chceme 
tábořit výmluvně na hranici pole a lesa, jenže přichází hajný a říká, ať jedeme s autem radši víc do lesa. Prý 
jak daleko chceme, ale alespoň kilometr. Večeře slaninová na ohni.

Několik dalších dní jsme trávili v Adršpašských skalách. Typická zábava: Vstup bez placení, chůze 
proti proudu turistů, lezení po skalách. Taky jsme se nějak zamilovali do karavanů a večer dělali dřevo na 
oheň motorovou pilou.

Předposlední den naší mocné expedice jsme strávili koupáním v Rozkoši a v opuštěném lomu 
Kaňour u Chrudimi. Průzračná voda v lomu nám dodávala mír do ustaraných a utrápených myslí. Posilovala 
naše unikátní schopnosti, schopnost změnit místo bydliště, jemnost a něžnost, vzpomínky. Kromě toho regu-
lovala zatížení. A to je asi tak všechno, co vám můžu milí čtenáři říct.

Vojta
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Zimní týpka
poslední dny roku 2011, Písečné

„Čest a sláva Mudžekíwu!“
volali jsou mladí, staří,

když se, vítěz, vracel domů
s wampumovým svatým pásem

z domoviny Wabasovy,
tam, kde Bílý králík vládne.

 (H. W. Longfellow, Píseň o Hiawathovi)

Dlouhé temné večery, vyplněné vyřezáváním 
(nebo aspoň pokusy o vyřezávání). Píseň o Hiawathovi. 
Zikmundovy a Mývalovy nakulmované vlasy. Mývalovo 
banjo. Finské kuželky. Chůdy. Dádiny kulinářské zázraky. 
Žíra vypalující na kus dřeva písmena Z-O-L... kdy nikdo 
z  nás dlouho netušil co to vlastně tvoří. Grónské mýty 
a legendy. Úvahy nad knihou Václava Cílka. Židovský 
hřbitov v Písečném. Kosťova výtečná whisky. Vlkovo brzké 
vstávání a ranní meditační procházky. Novoroční koupání 
v řece – pro krásu i pro zdraví. Zírání do úvazku tee-pee 
a dlouhé úvahy o uplynulém roce smíšené s těšením se na 
rok nastávající, který už vykukuje někde za východními 

kopečky...
Toto vše a ještě mnohé jiné mi projelo hlavou ve chvíli rozmýšlení, než se moje prsty rozběhly po par-

ketu ohraničeném klávesami Escape a Enter. Je těžké 
psát něco o zimních týpkách z loňské zimy teď v říjnu, 
téměř po roce. Vlastně toho mnoho o „programu“, 
tedy o tom, co jsme na zimních týpkách dělali, psát 
nejde. Tato akce není totiž v prvé řadě o tom „něco 
dělat“, ale spíše o tom „jen tak být“ – zkrátka si dát 
týden pauzu, být kompletně off-line, mobil zahrabat 
někam hluboko do chvojné postele (ale pozor – při 
odjezdu ho tam nezapomenout) a jen tak existovat. 
Čas tady najednou hraje úplně jinou roli a pokud je 
dostatek slaniny, pitné vody a dřeva, tak v  podstatě 
není až tak důležitý a je možné nechat ho plynout tak, 

jak chce.

Výše napsaným však nechci tvrdit že by šlo o 
týden válení. Ono už jen nacpat všechny věci do Vlkovy 
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půjčené Hondy a pak ve čtyřech lidech vztyčit tee-pee a nasekat chvojí na postel stačilo vyplnit téměř celé první 
dva dny – nebo aspoň dobu, kdy bylo 
venku dostatek světla, aby šlo praco-
vat bez rizika úrazu. Samotný příjezd 
nám přinesl trošku rozčarování, když 
jsme zjistili, že část opořízovaných 
tyčí použili místní starousedlíci 
z obce Písečné pro stavbu ohrad pro 
koně a pro dobytek. Ale naštěstí jsme 
ještě měli dostatek cukroví, řízků, 
salátů a jiných „zbytků“ z Vánoc, které 
nám stavění zpříjemňovaly. Určitým 
zjednodušením bylo i to, že letos na 
louce, kde jsem tábořili, nevládl bílý 
králík jako v úvodním citátu, ale spíše 
hnědý medvěd, a nebylo tedy potřeba 
odhazovat sníh zpod tee-pee jako 
minulý rok. Stačilo najít co nejméně 
bahnitý plácek a odstranit kraví a 
koňské výtvory. Druhý nebo třetí 
den (je vidět že čas opravdu nebyl tak 
důležitý) přijelo oddílové autíčko a krom živých pasažérů přivezlo i Mývalovo banjo, které bylo po celou dobu 
pobytu zdrojem více či méně vítaného rozptýlení. (Na tomto místě chci Mývalovi připomenout jeho slib, že se 

do letošní zimy naučí ještě aspoň jednu písničku a nebude tedy hrát stále dokola totéž.)
A tak plynul čas... pro některé kreativně, pro některé lenošivě, pro některé sportovně. Ale myslím, že 

pro všechny v pohodě. Vzhledem k poměrně teplému počasí nebyla tahle zimní týpka testem jak přežít, a 
tím více času jsme mohli věnovat procházkám po bližším i vzdálenějším pohraničí a různým společenským 

činnostem, jako například hraní finských kuželek nebo trošku nebezpečnější roztahovačce.
V  dobrém rozpoložení nás zastihl i příchod nového 

roku, který jsme uvítali neuvěřitelně sladkým svařeným vínem 
a slavnostním vypuštěním čínského balónu štěstí, kdy si každý 
z nás něco přál. Netuším co si přáli ostatní, a co jsem si přál 
já, to samozřejmě neprozradím. Ale pokud chcete, můžete há-

dat... :-)
Slepejš


