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Puťák - 1.-5.7. 2006 

1.den(Fialka) Den rozlitého mléka. Odjezd byl trochu hodně netradičně o půl druhé ráno, pro 
některé o čtvrt. Na Vsetínské nádraží nás odvezla Chytrého mamka a jeho kámoši. Za lístky 
jsme dali víc, než s čím počítal Chytrý a ještě jsme na nádru potkali spešl podnapilého pána z 
Hošťálkové, který se líbil našim chlapcům. Pak už nám to jelo i když s malým zpožděním.
Ve vlaku jsme sa několikrát přesazovali sem a tam. Také jsme pochopili, proč sa tomu vlaku říká 
Cigán. 
Konečně jsme v Ružomberoku. Vykůpili jsme místní automat a také sa stihl Jerry poléť čokoládů. 
Pak jsme sa vydali směrem na hrad (Liekava). No ze začátku vpoho, ale pak stůpák jak po skále, 
jen jeden chybný krok a sletíme, jak hrušky. Hrad byl krásný, vysoký, dobrý na šplh, no prostě 
suproš. 
Na hradě asi zhruba o půl sedmé jsme posnídali a zhruba za hoďku jsme šli dál. Kopec, stůpák, 
rovina a tak sa to střídalo až jsme sa dostali do vyšších sfér a šli jsme už směrem k Velkému 
Choči. 
Po cestě jsme nali taků zpešl chatu pro zbloudilé pocestné. Tam si Cipísek s Ondrů a Radimem 
našli celkem zachovalů postel a staré slušné dečky. V této super chatě s čtyřma malýma střešníma 
vysklenýma oknama jsme aj poobědvali a trochu si odpočinuli. V těch vyšších sférách nám trochu 
přituhlo, protože tam byla kosa jak z nosa. 
Na Choč sa šlo fakt speška mlha přede mnou, mlha za mnou, nic nevidím, nikoho nevidím, prostě 
jak na podzim. A těsně před vrcholem vedly cestičky klečovitýma dřevinama. Všeci nadšení 
oklepávali kleč od kapek. Na vrcholu byla fujara, že to Cipískovi odneslo klobůk někam, kam 
nechtěl, teda do klečí. 
Sejít ten kopec bylo pro nás jediné dvě dívky dost masivní. Já jsem zahučela do klečí a Budulínek 
také párkrát spadla. Ale ne enom my jsme byly trochu levější, aji pár chlapců spadlo. Konečně 
přejdem ten největší kopec dolů a potkáme Dazula. Ten nás vede na místo, kde kdysi dávno také 
naši spali na puťáku. 
Tradičně přístřešek, vaření večeře, ustýlání a umývání. Radim s Cipískem si hráli s mojí krabičkou 
na kartáček. Pak Dazul hrál na kytaru nějaké česko-slovenské hity a Radim s Cipískem začali 
šiškovou válku, do které se přidala většina mužského pohlaví. Matýskovi skřípli záda a pak se 
ještě chvilku dovádělo a pak už na kutě.



1.den(Dazul)  Zatímco ostatní vyjíždějí ještě 
za tmy vlakem, já v roli zásobovače ráno 
dokládám věci do firemního Tranzita a vyjíždím 
do klubovny. Tady nakládám lodní pytle. Při 
tom se mi podařilo najít kajakářské vesty, které 
byly dlouho pohřešované :-) 
Na Vsetíně jsem dokoupil proviant a pak 
hurá na čáru. No a nyní je 12:00 a já pořád 
- už třetí hodinu - stojím ve frontě před česko-
slovenskou hranicí. Naši už budou určitě na 
Velkém Choči, kde jsem se s nimi měl potkat 
1.den(Cipísek) Spali jsme v klubovně, pak nás 
v 1:30 odvezli na vlakové nádraží, pak jsme 
jeli na Slovensko, pak jsme celý den  šli zvlášť 
na Velký Choč. Stojí za vzpomenutí, byla tam 
velká mela a vítr. Pak mi uletěl blembák. 

2.den(Tim) K ránu jsem se obudil, tak ve 4 
hodiny, mírně pršelo a Očko, který spal vedle 
ohně, tak se přes noc odstěhoval k Dazulovi, 
aby nezmokl. Tak jak jsem to viděl, tak jsem i 
ještě lehl, abych dospal rána. 
Ráno jsme vztanuli tak o 9 hodinách a Dazul 
jeho typickým stylem „Ej už je ráno, už je 
den...“ Po tomto zpěvu jsme se všichni zbudili 
a sbalili a pokračovali na náš další průzkum 
Slovenska. Dazul nás dovezl do dědiny 
Lůčky, kde jsme zhlédli nádherný přírodní jev 
„vodopády“. Z Lůčských vodopádů jsme se 
přesunuli na Prosiecsků dolinu.
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3.den (Vápno) No tož dnes ráno jsme vstávali v 8 hodin, ale někteří chytráci vstávali už v 7 hodin 
(Medvěd, Máta, ...). Potom jsme si dali snídani a vyrazili jsme směr vodní nádrž Orava. 
Nafoukali jsme rafty a vyrazili na vodu. Po 1 – 2 km jsme zastavili na břehu a dali si obídek. Po 
obědě jsme se někteří prasátka vykoupali v bahně a valili jsme dál. 
Jeli jsme se podívat po říčce Jelešavě k polským hranicím a na cestě nás čekalo pár drobných 
překážek, ale nevzdali jsme to a valili dál. 

To přece není možné minout bez povšimnutí 
soutok dvou velkých řek... V tom bude nějaká 
Fantova kulišárna. Volám mu, aby mi popsal 
kde skutečně jsou a opravku, oni fakticky minuli 
soutok o cca 10km..... Zakleju. Veškeré oddílové 
topografické snahy, práce s mapou, orientace a 
ideály o připravenosti oddílu na leccos, jsou 
rázem v pytli :-(
Uklidńuju se alespoň vzpomínkou na slova 
výše citovaných klasiků: “...takovému blbci, 
který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná 
znamení s houkačkou, nepřísluší obdiv..”
Vyrážím směr Martin a naše dva rafty nacházím 
u odbočky do Šutova. Kdo to tam zná, ví, že 
si pro přistání nemohli vybrat ideálnější místo 
- pod zídkou na níž vede hlavní železniční 
trať, kde vlaky jezdí kjaždých 5-10 minut, hned 
vedle hlavní cesty, kde je problém přeběhnout 
na druhou stranu ...  Jediné místo, kde bylo 
možno zaparkovat byla zastávka autobusu. A 
na zastávce se parkovat nesmí - to ví každý 
řidič začátečník ...  Co čert nechtěl po cca 10 
minutách parkování přijeli slovenští policajti ... 

4.den(Dazul)  Začnu citací klasiků - pánů 
Šimka a Grossmanna: “...Jsi první člověk, 
který se z močálu zachránil,« šeptali s úctou. 
Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, 
který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná 
znamení s houkačkou, nepřísluší obdiv, 
ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada 
byla vždy proslulá dobrotou a slovanskou 
pohostinností....” Asi takhle nějak podobně 
bych si troufnul charakterizovat závěr 
dnešního dne, kdy jsme splouvali na raftech 
slovenskou řeku Oravu.  Vynechám  spoustu 
drobných příhod a pikantností, o nichž se 
jistě zmíní ostatní, a půjdu přímo k věci.
Ráno, před vyplutím jsem Chytrého, který 
měl celý puťák na povel, poučil o nástrahách 
řeky, domluvil se s ním, že si zapne mobil, 
abychom měli spojení a propůjčil mu vzácný 
výtisk socialistické vodácké kilometráže 
(tkzv. itinerář) řeky Oravy. Trpělivě jsem 
mu vysvětloval co znamená která značka a 
jak pozná na kterém kilometru se nachází. 
Vysvětli jsem mu, kde jsou Kralovany - cíl 
dnešní plavby. Ty prostě nemůže minout, 
protože tam se vlévá Orava do Váhu. Toho 
si nemůže nevšimnout, protože Váh je v tech 
místech široký minimálně 50 metrů a žádný 
jiný takový přítok míjet nebudou.
Pak jsem posádkám obou raftů zamával 
a vyrazil z Podbielu odvézt auto dolů po 
proudu.  V Oravském Podzámku jsem si 
naskočil  do jednoho z raftů a pokračoval v 
plavbě. Když jsem z raftu vysedal v Dolnom 
Kubíně ujistil jsem se, že je vše OK, pokáral 
Chytrého za to že mi nebral mobil, přidal 
poučnou historku z  lovení  tonoucího a 
kmital s autem do Kralovan, kde měli všichni 
dorazit dle mých propočtů kolem 19:00.
Po 19:00 Chytrý mobil nebere. Jsem trochu 
nejistý a začínají mne trápit obavy z toho, 
aby se jim nic nestalo. Orava je sice skoro 
olej, ale u některých jedinců z našeho oddílu 
člověk nikdy neví ... Ve 20:06 mi přichází od 
Fanty sms : “Šéfe, sme u okresu Martin. Asi 
určitě sme to přejeli. Co včil?”.  Čtu tu zprávu 
asi 10x a fakt nevěřím svým očím. 
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1.den tábora - 8.7. 2006 

(Čita) V 8.30 jsme nastoupili na vlak a 
jeli do vojenského prostoru Libavá-kde 
táboříme už 6.rokem.Přijeli jsme a za-
čali pracovat na všem co bylo třeba.Nej-
prve jsme začali pracovat na stanech a 
stavěli a stavěli až jsme dostavěli.19.00 
byl večerní nástup.Potom jsme si šli 
sednout k ohni,protože byl přechod SV 
a VL.Přijeli na loďce a šli se přivítat do 
nové družinky.Scooby a Tina přestou-
pily do Žab a Zdenda do Šneků.Potom 
chvíli seděli u ohně a šli spát.

(Zuzka)Dnes ráno v 8.35 jsme vlakem 
odjeli směrem na Budišov nad Budi-
šovkou.Na jednom nástupišti jsme asi 
hodinu.Abychom se zabavili,tak si sko-
ro všichni koupili časopis a někteří si šli 
koupit něco na zub.Cesta trvala 4-5ho-
din.Jak jsme přijeli,tak jsem začali pra-
covat na stanech.Potom jsme se při-
pravili na nástup.po nástupu jsme ješ-
tě dodělávali stany.Pak byl přechod SV 
a VL.A ještě chvíli potom jsme seděli u 
ohně.Pak se služba připravovala na ve-
černí hlídky,a potom se šlo spát.
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2.den tábora - 9.7. 2006 

(Čeči)Protože je neděle tak se budíček posouvá 
na 8 hodin k radosti všech spáčů  :o)).Po té co se 
všichni vyhrabou ze spacáků a po provedení ran-
ní hygieny se posnídá.Dneska máme na snídani 
vajíčkovou pomazánu s chlebem.Následuje první 
kontrola stanů,která dopadla výborně,protože ni-
komu nebylo uděleno prase-za nejškaredší stan,a-
le naopak nejeden stan byl pěkný.Nástup!Vyvě-
síme vlajku a domluvíme se na dnešním progra-
mu.někteří se vydávají dodělat bránu,molo,jiní vy-
razili pro dřevo a služba šla vařit oběd.Měli jsem 
bramborovou polévku a olup si je s opečeným ka-
banosem.V odpoledním klidu se šlo do vody,pak 
ještě na velkou výpravu na dřevo do kuchyně a 
sauny.V odpoledním programu se stihlo zahrát i 
pár her-oblíbení buldoci,při kterých jsme se jako 
obvykle pěkně dotloukli.Dále se hrály ragby a do 
večerky ještě jiné drobné hříčky.Pak rychle ještě 
provést večerní hygienu.Dnes večer byla i první 
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3.den tábora - 10.7. 2006 

TýnaDnes je pondělí a začíná nový týden budíček 
je jako obvykle v sedum hodin.Po budíčku je každý 
den hygiena.Nikomu se nechtělo umývat ale pak 
nakonec každý musel.Na snídani byl chleba s mar-
meládou.Po dobré snídani byl nástup a ranní pro-
hlídka stanů.V dopoledním programu Žaby vařily a 
Žížaly a SV a VL stavěli teepee.Na oběda byla fa-
zolová polévka a druhé bylo rizoto.V odpoledním 
klidu jsme byli skoro všichni ve vodě a pak jsme 
relaxovali.V odpoledním klidu byla etapovka,by-
la vodní moc mě nebavila ,ale co se dá dělat.Po 
etapovce jsme všichni hráli baseball skoro do šes-
ti.Pak totiž dojel pan Farář a hráli jsme na stroj ča-
su.Skončilo to tak kolem deváté hodiny.Potom jsme 
měli volno do desíti.Pak jsme šli spát.
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4.den tábora - 11.7. 2006 

Pavuk-Sršeň
Ráno jako obvykle byl budíčk v sedum hodin.Šneci 
měli službu a proto se nehrálo na flétnu,ale zpívalo 
se:,,Ej už je ráno, už je den.´´Po budíčku byla roz-
cvička a po ní následovala snídaně,prohlídka sta-
nů a nástup.Na nástupu se nedělo skoro nic.Asi po 
10 minutách po nástupu šli všichni(i s Farářem,kte-
rý přijel den před tím) do jeskyně.Jelikož jsem měl 
službu,tak nevím,co se tam dělo,ale od ostatních 
jsem slyšel,že to nebylo špatné.Na obd bylo něco 
jako halůšky se zelím a masem.Následoval poled-
ní klid,ve kterém šli všeci do vody.V etapovce jsem 
se dozvěděl,že máme jít do lesa,ve kterém je ša-
man a ten má pro nás zprávu.Ale není to tak jedno-
duché,kolem šamana je plno lidí,kteří točili tenisá-
kama a pokud tě jeden z nich trefil,tak si musel na 
okraji lesa a zase zpět.Když si se dostal konečně 
dovnitř,vznešený ti dal látku,na které bylo slunce.A 
družinka toto slunce nusela obšít bavlnkou.Z naší 
družiny(Šneci) šil polovinu Radim a polovinu já.Je-
likož mám obě ruce levé,píchl jsem se do každé-
ho prstu co mám na ruce(takže do jedenácti :o).Po 
etapovce byly hříčky a mezi nimi i turnaj v base-
ballu.Družstvo Lojzy(Kačeři) dorovnali a dokonce i 
předběhli tým s Cipískem (Houmrun 26) o tři nebo 
čtyři 

body.Konec baseballu byl kolem šesté hodiny ve-
černí.Nakonec byla večeřa,nástup a vanaři.Den se 
zakončil večerkou v deset. 

Máta
No začnu takhle já,který nebyl na táboře ani 
jednou nemocný,jsem z předešlého dne chytil 
úpal.Raní nástup proběhl úspěšně jenže beze 
mě.Celé dopoledne jsem strávil spaním a čte-
ním zatím co ostatní zbytky oddílu kromě služ-
by šly do Dračí jeskyně.Probudil jsem se v po-
ledním klidu a cítil jsem se  v klidu.Po té co 
odbyl  polední klid byla tzv.žicí etapovka.Pan 
vládce lesa a přírody krutý ale spravedlivý Ša-
man nám dal za úkol vyšít sluníčko samozřej-
mě jsme nebyli první,ale nedali jsem gentle-
mansky první a druhů minutu ostatním druži-
nám.Poté co skončila etapovka se hrál base-
ball,ve kterém jsem se moc nevyřádil protože 
jsem  to měl zakázané kvůli úpalu,po basebal-
lu se hrály hříčky.Hříčky skončily a byl večerní 
nástup po té se zase hrály hříčky a po desáté 
hodině jsem spokojeně spal v teplém spacá-
ku,,až do ranního budíčku!!´´   
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5.den tábora - 12.7. 2006 

Ranní budíček byl v 7.00 a služba vstá-
vá v 6.00.Služba nachystala snídani a 
zatopila v golemu.Na snídani byl chle-
ba s paštikou.po snídani byla prohlíd-
ka stanů a pak nástup.Asi za pět mi-
nut po nástupu byl pracovní  nástup.Na 
pracovním nástupu jsme si říkali jaký 
byl program do oběda.Služba musela 
mít oběd do 12.00.Na oběd byla pór-
ková polévka  jako druhý pokrm byly 
brambory vepřová konzerva se zeleni-
nou.Po obědě jsme museli udělat v ku-
chyní pořádek aby si přebrali službu.Po 
obědě jsme měli odpolední klid.Po kli-
du byla etapovka
Ve středu 12.7 měly světlušky a vlčata službu.Dě-
laly jsme snídani a co jiného než oběd.Na oběd 
byla dobrá polévka.Po obědě jsme zase hrá-
li baseball a zase jsme prohráli.Byl to vyrovnaný 
ale pěkný boj.Po baseballu jsme hráli hry.Hutututu 
a buldoky.Večer jsme už večeři nedělali.Večer se 
hrály zase hry.Pak byla večerka a šli jsme spát.
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6.den tábora - 13.7. 2006 

(Opica)V noci jsme měli hlídku,sotva jsem usnu-
la  hned nás budili abychom připravili snídani.Za 
hodinu byl budíček,všichni měli rozcvičku,ale jen 
my ne.Po snídani byl nástup.Všichni měli pra-
covní nástup,jen my ne vařili jsme oběd.Po obě-
dě byl polední klid,někdo se šel koupat,někdo 
spát.Po odpoledním klidu byla etapovka.Etapo-
vka byla super.Potom jsme hráli baseball,pak 
jsme hráli různé hry.Pak byla svačina.Svači-
nu ž měly žížalky protože po obědě jsem jim 
předali službu.Po obědě jsme pokračovali ve 
hrách.Hned jak jsem skončili byla připrava na ve-
čeři.Po večeři byl nástup.Asi za dvě hodiny byla 
večerka.

(Romča)Ráno byl budíček.Oblékli jsme sa a byla 
s nidaně.Po snídani byl nástup.Skončil nástup a 
šli jsme na rojnici.A než skončila rojnaca jeli jsme 
kromě světlušek a vlčat všeci do Budišova.Svět-
lušky a vlčata dělali oběd.Přijeli jsme z Budišo-
va rovnou na oběd.Po obědě byl polední klid a o 
klidu byla etapovka.Skončila etapovka a všich-
ni jsme se polévali vodou.Byl odpolední nástup a 
kdo chtěl šel dělat s pedikem,malovat na sklo a 
plno různých věci.Byla večeřa a po večeři byl ná-
stup.Šli jsme  hrát baseball.Pak byla večerka a 
sauna.
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7.den tábora - 14.7. 2006 

(Žížalka)Ráno mě budí velice příjemně obličej 
Čeči,který mě chce patrně vzbudit.Po 5 minutách 
ústavného řevu se rozhoduji že bude lepší 
vstávat.Po velkém úspěchu děláme znovu 
vajíčkovou pomazánku.Na nástupu se všechny 
družinky dozvídaji co budou dělat celý den.Naše 
družina odchází s velkým nadšením,připravovat 
oběd.

(delfínek)Je pátek což budíček je v 7,00 hod.Zas 
měly službu žížaly a zase byla na snídani 
vajíčková pomazánka.potom byl nástup a 
kontrola stanů,nejhezčí stan měl Máta a Pavůk 
a prase Chita a Čeči,Romča a Zuzka.Polovina 
naší družiny měla mlčení.SV+VL jely do 
města,jelikož den před tím měly službu.Zbytek 
oddílu byl rozdělen po družinkách,někteří na 
pediku,sebeobraně a my jsme dělali ohniště 
na večerní zpívání.po aktivitách byl oběd,sice 
z menším zpožděním,na oběd byly květákové 
placičky,brambory a hrachová polévka.Poprvé 
v tomto týdnu nám v poledním klidu docela dost 
sprchlo.Etapovka byla v době indiánu a my jsme 
museli lovit bizony.Před svačinou se jako vždy 
hrál baseball.Svačinu ještě připravovala družina 
Žížal.My jsme si přebrali službu se vším všudy 
až po svačině.Po svačině si mohl dělat každý co 
se mu zlíbilo ale nesměl se válet ve stanu.Pak 
následovala večeřa na kterou byla krupica.Pak 
až ve 22:00 večerka a naše hlídky,na které se 
vždycky všichni těší a perou se o ně :o)).

     www.tepeek.cz
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8.den tábora - 15.7. 2006 

(Tim)Dnes byl vyjímečný den návštěvní.Ráno 
jsme vstávali v 7.00.udělali jsme malou 
rozcvičku a šli se nasnídat.Na snídani byl 
chleba a suchý salám, který jsem neměl protože 
jsem nestihl snídani.Po snídani byla kontrola 
stanů,kterou jsem vyhrál já a Cipísek,pak nástup 
kde jsme se dozvěděli že musíme jít do lesa 
na dřevo.Po nástupu jsme udělali rojnici pak 
jsme šli na dřevo.Pak už začali přijíždět první 
rodičové.Fanta zatím dodělával vytouženou 
houpačku u tůňky.Na oběd byl bramborový 
guláš.Pak nastal odpolední klid.potom byla 
etapová hra která nesla název Egypt.Vyhrály jí 
SV a VL a na posledním byli Šneci.Na svačinu 
byly buchty našich maminek.v odpoledním 
programu jsme hráli bang,laktos,baseball,pet
ang a ostatní si užívali rodičů tak jako já.Pak 
nastala večeřa kterou jsem připravoval a 
přihodila se mi dost špatná příhoda.Vařící olej 
se mi vylil na ruku a popálil jsem si to dost 
špatně,palec,prsteníček ,malíček a pak jsem 
trpěl.Zatím moji členové dodělali večeřu na 
kterou byly špekáčky s chlebem.Pak se už 
jen zpívalo a dovádělo.Nastal večer a šlo se 

spát.Naštěstí nebyl přepad!!!
(Včelka)Na dnešní den jsem se hodně těšila 
protože byl návštěvní den.Vstala jsem oblékla 
jsem se a dodržela režim dne.Přijela mamka,dě
da,babička,Honza,Vašek.Po včerejším bobříku 
hladu který jsem mimochodem dodržela jsem se 
těšila na špekáčkový večer.S dědou a bráchama 
jsem šla na lískové pruty.Děda pilně zařezával 
pruty.Přišel večer a šekáčky se z ledničky 
vypařily.Jaké byly???Jinak to byl úspěšný 
den,získala jsem bobříka hladu,přeju vám dobré 
zážitky a dobrou noc.

     www.skauti.cz
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9.den tábora - 16.7. 2006 

(Medvěd)Bylo po návštěvním dni.Já jsem si dal 
samotku ráno,při nástupu jsem odešel.Dopoled-
ne byli s rodičem co tu ještě přespávali a ostatní si 
dělali co chtěli.Odpoledne byla etapovka.Mě našli 
tak kolem čtvrté a vrátil jsem se  s Radkem a Zu-
bem do tábora.Hned po mém příchodu se měl hrát 
baseball a laktos,lasování,někteří si mohli vyzkou-
šet práskání bičem.Potom byl nástup.Po nástupu 
to bylo takové volnější.Tak to bylo asi všechno co 
bych vám k tomu řekl.

(Očko)Jako každou neděli byl posunutýž budí-
ček na 8.00.Jako první ze stanu vylezly světlušky 
a vlčata.Každý si dal rozcvičku a po rozcvičce ná-
sledovala snídaně a pak ranní prohlídka stanů a 
pak nástup.Poté byl dopolední program.ve 12.00 
byl oběd.měli jsme zeleninovou polévku a zadru-
hé krůtí maso s broskví a sýrem.Potom byl polední 
klid,a volnější program.Sváča.Potom se hrál base-
ball,večeřa,večerní nástup a večerní program.



10.den tábora - 17.7. 2006 

(Vápno)Dnes ráno se mi úplně špatně vstáva-
lo,jelikož jsem služba.Udělali jsme snídani a po 
snídani byl nástup.Po nástupu jsme jeli do Bu-
dišova,pak jsme přijeli a byl akorát oběd.Potom 
byla etapovka.Po etapovce jsme dostali svači-
nu,pak jsme hráli baseball a šli na večeřu a po-
tom jsme šli na kutě.



11.den tábora - 18.7. 2006 

( Čeči )Jako každé ráno, tak i dnes se niko-
mu nechce po budíčku ze spacáků. Nakonec 
se všichni vyhrabou a po rozcvičce a čištění 
zubů se jde snídat. Po snídani se jednotlivé 
družinky rozdělily k různým aktivitám. Jedni 
dělali sklíčka, druzí drátky, třetí pedik, další 
šli vyrábět nějakou střelnou zbraň na večer-
ní závody. Po určitém čase se družinky pro-
střídaly, aby měla každá družina možnost 
vyrobit si zbraň. Poté se už přiblížila dva-
náctá hodina a sní i oběd. Po něm a po od-
poledním klidu následovala etapovka. Dnes 
jsme se nečekaně ocitli v 21.století. Pro zís-
kání klíče bylo třeba vyluštit, co nejdřív a 
nejsprávněji různé šifry a hádanky. Nikdo 
to neměl bez chyby, tak rozhodovalo pořa-
dí. Následovalo trochu pozměněné CROSS 
COUNTRY. Náhodně vybrané trojice, růz-
ně družinově promíchané, si vymyslely vlast-
ní název a označení. 1. kolo měly dohroma-
dy. Byl to velký boj a všichni se snažili, i když 
měli někteří pichlé kolo. Po náročné akci se 
svačilo, pak se hrálo další baseballové klá-
ní. Někteří zkoušeli i box. Nastal čas večeře 
a potom se všichni ti, co mají slib připravovali 
k slibovému ohni, aby tam přijali 

další členy. Těmi byli Očko, Pája, Lojza sklá-
dali skautský slib a Mája, Opica, Lenka, Fer-
da, Ráša světluškovský a vlčácký. Potom ješ-
tě někteří seděli chvíli u ohně a zbytek se po-
malu rozešel do svých spacáků.=)



12.den tábora - 19.7. 2006 

( Fialka )Dneska je rádcovský den, což pro kaž-
dého rádce znamená připravit spolu s ostatní-
mi rádci program a starat se o děti do večerního 
nástupu. Pak po večerním nástupu s úsměvy a 
vlídnými slovy předávají děti zpět do rukou vůdců 
a oddechnou si, že se nikomu nic nestalo. Ráno 
sme začali přehozenou rozcvičkou. Jak přehoze-
nou? Tož Fanta měl rozcvičku s cérkama a děla-
li sexy kliky, sklapovačko – angličáky a takové ty 
různé věci, co dělá s ogarama. á sem měla zase 
ogary a cvičili sme aerobicové cviky, procvičova-
li prsty, kouleli očima atd. Po rozcvičce byla ješ-
tě zajímavější hygiena.Čistili si zuby tak, že měli 
ve dvojici tenisák mezi čely a museli si, tak vy-
čistit zuby.Pak už tradičně vanaři, snídaně, kon-
trola stanů a nástup. Je to takový zvláštní pocit 
stát při nástupu na místě vůdců a sledovat celý 
tábor, jak na vás upřeně zírá a myslí si o vašich 
slovech, co chce. Na nástupu sme zavolali med-
věda ze  samotky, který tak splnil tři orlí pera. 
Po nástupu šli ostatní na dřevo a já s Fantů sme 
se převlekli za návštěvníky z 26. století nebo-
-li 26.stoleté. Družiny měly vymyslet účesy, oble-
ky, dary, pokrmy, tance, které si myslí, že budou 
v 26.století. Jelikož to všeci měli pěkné a dali si 
záležet dostali certifikáty za jejich nej ukázku. 
Žaby za účes, Žížaly za maskovaný mobilní 

přístroj, Štíři za dar, Šneci za pokrm a SV+VL za 
oblek na pláž. Pak následovalo hromadné umý-
vání v tůňce. V čistém a umytí sme šli hrát Buldo-
ky, HUTUTUTU a takové ty hry. Pak už byl oběd 
a odpolední klid.Po odpoledním klidu šly dětičky 
hrát s Fantů a Barčů nějaků ešákovů bitku vodní 
a přelézání pavučiny. Jak hráli hry já a Čeči sme 
hlídaly tábora u tůňky byli olomoučáci. Jeden ná-
hle přiběhl, začal mávat rukama, jelikož měl mlče-
ní a po chvíli sme došli k tomu, že chce půjčit nůž. 
Po velké vodní bitvě se všichni vrátili a šlo se do 
tůňky a po svačině se šlo znova. Po usušení fanta 
pískl nástup na hry, ale eště předtím sme klikova-
li za zapomenuté věci. Před večeřů sme hráli foto-
grafy, bratry, u kterých měla dát Chita pusu Lojzo-
vi na zuby a pak ještě sochy. Pak večeřa, nástup a 
při držbě přišli vůdci. Večer se ještě hrál baseball 
a boxovalo sa v boxovacím ringu. Zhruba v jednu 
skončila sauna a už na kutě.     



13.den tábora - 20.7. 2006 

( Scooby )Je 7.00, což znamená, že je budíček. 
Službu mají Žaby, takže snídaně je nachystaná jen 
ji rozdat. Po snídani nesmí chybět nástup, dnes 
vyvěšovala vlajku Týna a Lojza si dal bobříka hla-
du ( kdo ví zda to vydrží, když má byť ta žranica 
). Dnes je 13. den tábora a vůdci si připravili pro-
gram, takže je dnes Keltské období a všichni musí 
chodit v sukni kromě služby. Služba teď dělá oběd, 
což znamená, že takhle píšu v kuchyni. Po poled-
ním klidu je etapovka, dnes jsme se přenesli do 
doby s názvem Keltové. Po etapovce byla vodní 
válka a po svačince keltský turnaj, což bylo dosti 
drsné, když máš házet šutrem, střílet na panáka, 
hádat hádanky, stavět z šutrů komín a střílet oště-
pem kachnu, ale přežili jsme. Stihli jsme i poslední 
kolo turnaje v Baseballu a rychle na večeři. Nako-
nec ještě večerní nástup a žranice a hupky dupky 
do postýlky.

( Zdenda )Jako vždy to začalo budíčkem, rozcvič-
ka, raní mytí a vanaři. Snídaně, kontrola stanů a 
nástup  potom pracovní nástup a tam bylo řečeno, 
že bude celnic den, všichni si udělali sukně a pro-
šli strojem času. Potom sme si připravili scénku, 
potom byla žranica, potom noční hra a pak byly 
hlídky mezi 1-2 hodinou ranní radek podpálil stroj 
času.



14.den tábora - 21.7. 2006 

( nějaký štír)V 13.10 nám Šneci předali službu. 
V 16.00 jsme chystali svačinu. Na svačinu byl opla-
tek. Po oplatku byl nástup na etapovou. Plnili jsme 
různé úkoly. Po etapovce byla večeře a po veče-
ři nástup. Po nástupu jsme hráli hry a po hrách byla 
večerka. A to je všechno.



15.den tábora - 22.7. 2006 

( Žeryk )Ráno jsme vstanuli, byla poslední rozcvič-
ka. Někteří si šli umýt zuby. V 7.15 zapískal Fanta 
vanaře. Na snídani byl chleba s lunchmitovou po-
mazánkou. Potom byla prohlídka stanů a nástup. 
Po nástupu jsme se museli všichni sbalit a vykli-
dit stany. Fanta a Jerry měli na starosti rozvrtávat 
podsady a my ostatní jsme odnášeli rošty, desky, 
sbírali jsme papírky a nosili rozšrubované podsa-
dy. Podsady jsme nanosili k jabloni u cesty. Ná-
sledoval oběd: polévka zeleninová a těstoviny po 
sladku nebo s kečupem. Pak Zub určil skupinu, 
která pojede skládat podsady k Huťom a na sva-
činu se vrátili. Bylo jabko na svačinu. PO svačině 
jsme měli volno, někteří se šli koupat druzí odpo-
čívali na louce. Večer jsme shodili bránu a svěsili 
vlajku, později byla sauna a večerka a já jsem šel 
spát.    

( nějaký štír )Ráno jsem vstal. Byl nástup a po ná-
stupu jsme šli bořit stany. Potom byl oběd a po-
tom se vozily podsady. Poté jsme si šli někteří sko-
čit do tůňky. Potom byla volná zábava. A to je asi 
všechno.

WWW.SKAUTI.CZ



16.den tábora - 23.7. 2006 

(Kecka)Noc trávíme pod hvězdama.Ráno vstáváme 
brzo,snídáme a rozdělujeme si práci.Musíme 
rozdělat golema,uklidit u sauny,nanosit věci na 
jednu hromadu,poskládat plachty,posbírat papírky 
a dřeva.Poslední nástup,sděláváme stožár a 
nasedáme do auta.Jako vždy jedeme s odpadka 
a to je smradu na padnutí v autě.někteří jdou na 
zmrzku a já s májou a Fialkou čekáme u batohů 
na nádraží.Cesta ubíhá pomalu.V takovém vedru 
každý spí,nebo si čte.Konečně jsme v jablůnce kde 
je hafo rodičů a odvážejí si dětska domů,



Minutky...
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Prázdniny 2006
Amfolkfest (5.-6.8.2006)-folkový 
festival na Půlčinách,zůčastnili se Irča 
a Dazul,Radek a Anita,Zub a Bára

Výprava s Janinou(11.-13.8.2006)

Expedice Slovinsko(18.-27.8.2006)
Cyklistika,rafting na řece Soča,Parag
laiding,Canonyng,výstup na nejvyšší 
horu slovinska Triglav 2864m.Akce 
pro OS.

Mohelnice(1.-3.9.2006)-folkový 
festival kousek od Olomouce.Pro RS 

Rodičovská DBCB
 23. - 24. 9. 2006

Milí rodičové, zveme vás 
na tradiční rodičovské 

prase které se tento rok 
uskuteční v DBCBřeziny v 

Kateřinicích.Sraz ve 14.00h. 
Bližší informace: Zub - Petr 
Zubíček, tel: 604 692 739. 

Už se moc těšíme na 
setkání v září. 

září 2006
8.9. - Zahajovačka
DBCB v 16:00 kroj s sebou!!!

23.-24.9. - Rodičovské DBCB

Na letošním táboře 
slibovali:
Skautský slib -Očko,pája,lojza,
Světluškovský a Vlčácky slib-Lenka,Ráša,O
pica,Lenka,Ferda

Bobříci:
3 orlí pera:  Medvěd
Bobříka hladu:  Včelka,Romča,Lojza,Sc
ooby
Bobříka síly: Medvěd
Bobříka plavce: Pája,Očko,Váno

V kradení koní letos 
excelovali:
Jen 1.den tábora a to celá šnečí družina 
uskutečnila nálet jinak nikdo za celý tábor!!!

Vanaři 2006:
diamantoví vanaři :Fanta,Ráša,Fialka,Jerry,
Zdenda,Mája,Ferda

    Narozeniny
Červenec
Klíště 1.7., Piškot 2.7., Vápno 7.7., 
Dazul 17.7.

Srpen
Delfínek 11.8., Radek 12.8., Očko 
14.8., Honza 18.8., Bára-žaby 20.8.

Na ŠESTÁKU č.74 se podíleli: Dazul, Kecka, Zub,Čeci,Opica,Týna,Vápno,Delfínek,Pavuk,M
áta,Romča,Fialka,Tim,Medvěd,Očko,Scooby,Zdenda,Žeryk.

Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je  30.srpna 2006.

   Toto číslo ŠESTÁKU 
   je určeno pro:

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít 
na http://sestka.skauti.cz (sekce ČASOPISY).


