
 
 

 
 

Bezchybně (alespoň doufám) přepsala Eší  



Den 1. – sobota 4. 7. 2020 

Ahoj, ahoj, ahoj! Tak jsme se tady ve 

zdraví opět sešli. Vybalili jsme se, uvítali 

jsme se a seznámili jsme se formou hry 

v kroužku a poté jsme si naplnili bříška. 

Poté nám Eší pracně vysvětlila základní 

šifry. Po půlhodině mučení v hangáru 

následoval nástup a pak čistit naše zdravé 

zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan. 

 

Verča, Zvíře, Nička, Šéva 

Den 2. – neděle 5. 7. 2020 

Dnes nás z teplé noci do studeného rána 

probudil Kreklík. Po započetí dne se šlo na 

„nejzábavnější“ činnost tábora (loupání 

brambor) a klucí se vrhli na nebezpečné 

a velice zdlouhavé stavění táboráku. Spapali 

jsme výborný obídek, odpočali jsme si 

a náhle nás Kreklík svolal na první etapičku 

do lesa, kde jsme měli za úkol chytat 

„králíky lomeno zajíce“ (krajíce), 

podotýkám, že ne každému to šlo.  Živí 

jsme se vrátili z lesa a šli se zchladit do 

pískovny (byla vážně studená). Při pokusu 

o jízdě na paddleboardu někteří „nechtěně“ skončili ve vodě. Příchod z pískovny, svačinka a čekala 

nás šifra v podobě morseovky. Po dlouhém šifrování jsme si zahráli vybiku, při které to pár dětí trošku 

schytalo. Následoval nástup a pak po zasednutí všech táborníků se „zapálil“ (nešlo to úplně podle 

plánu), ale nakonec náš zahajující táborák vzplanul a my si mohli začít zpívat písničky. Pak už jen 

vyčistit zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan… Krásné sny. 

Verča, Nička, Zvíře, Šéva 

Den 3. – pondělí 6. 7. 2020 

Hola hej, kapitáne. Dnešní báječnou snídani nám připravily holky a pomohl jim kluk. Po zahájení 

dne jsme běželi hledat skalní malby, po nichž následovaly šipky s Hanzem. Odházeli jsme a skupina 

šikovných táborníků se vydala stavět hřiště na volejbal. Po stavbě jsme si zahráli hru na cvoky, při níž 

jsme běhali jako blázni a stejně někteří odešli s prázdnou. Po výborném obědě se pár bláznů rozhodlo 

vykoupat, přičemž jeden z nich dostal "suprovej" nápad a to s pro něj životně důležitými brýlemi 

skočit do naší Dračice. Poté dostala Eší výborný nápad a to pokusit se brýle vylovit z řeky, nelíbilo se 

to dvěma kapitánkám (Verče a Ničce), i přes to, že odměna byla vysoká! Tato odměna se nejvíce líbila 

Martinovi a Kájině, kteří vydrželi hledat brýle přes hodinu. Brýle se nenašly a naše vodní miláčky 

z vody musela vyhnat Eší, která se sama zkoušela potápět, ale marně. Poté se do hledání pustil 



i Kreklík s Šíšou za asistence Toma, ale 

bohužel výsledek nulový. Přitom, co se 

kapitáni potápěli, tak se zbytek velkých 

učilo uzly. Následovaly šifry a až do večera 

volná zábava: vybika, mrazík, karty, atd… 

Pak už jen vyčistit zdravé zoubky, zaprdět 

spacáky a hurá do hajan... 

Zvíře, Verča, Šéva, Nička 

 

Den 4. – úterý 7. 7. 2020 

Dnes nás svým krásným jemným 

hláskem vzbudil Adam, ale jelikož toho na 

rozcvičku moc nevymyslel, musel ji po něm 

převzít Martin H. Dali jsme si snídani, 

zahájili den a po něm přišla mini etapička - 

hledání věcí na písmeno P. No a jelikož jsme 

v celotáborové hře narazili na Indiány, 

dostali jsme za úkol vyrobit jakékoliv staré 

indiánské artefakty, přičemž jsme prolili 

krev, pot a někteří i slzy. Dalo nám to pěkně 

zabrat a než jsme se nadáli, bylo k obídku 

friko a potom jsme se dočkali i děravých 

vdolečků. Jelikož nás výborný obídek tolik 

nasytil, byla potřeba dostatečně dlouhá siesta, po níž nás vytáhli na etapičku ke drátům a taborovém 

okolí. Pak nás ještě Hanz naučil zacházet s buzolou a azimuty. A jako každý den nás na konci dne 

čekali Elišky "zákeřné" šifry, naštěstí pro některé ta dnešní byla velice jednoduchá, ovšem našli se 

i tací, co s tím měli problémy. Navečer už jsme jen hráli různé sportovní i nesportovní hry. Následoval 

nástup a pak už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan... 

Verča, Niki, Decker, Šéva 

P.S.: Opravdu se omlouváme za nějaké zapomenuté činnosti, bohužel jsme byli moc unavení 

a psali jsme to druhý den. Děkujeme za pochopení.   

Den 5. – středa 8. 7. 2020 

Po dnešní až moc chladné noci nás probudila Eší, bohužel letos bez zpěvu, což bylo pro nás veliké 

zklamání. Dali jsme si skvělou rozcvičku, vyčistili zoubky a čekala nás výborná snídaně s teplým 

čajíčkem. Po nástupu nás poslali na černé zlato (borůvky). Poté započala velice zajímavá hra – leváci, 

měli jsme za úkol hodit talíř do kruhu, pinkat si s pingpongovým míčkem a nakonec i házet šipky. (Což 

některým šlo lépe než pravou rukou.) Po rajských kolínkách jsme si řádně odpočinuli, jelikož nás 

čekalo pašování kávy. Což bylo celkem složité, vedoucí mají totiž oči všude.  Nakonec se našli 

táborníci, kteří odnesli všech 10 káv ke krmelci a také někteří, co nesli celým 45 minut 1 lístek kávy 



(viď Martine ). Zasloužený odpočinek byl 

velmi krátký, bohužel pro některé začal 

orientační běh, který z důvodu příchodu 

deště byl pro část dětí odložen na další den. 

Pršelo, pršelo a stále i v dešti se hrály hry, 

běhalo se venku a hrálo se v hangáru. Eší 

svolala mini nástup, při kterém nás pozvala 

na koktejl párty našeho vrchního barmana 

Pytlíka.  Koktejly se povedly (některé 

členy to i trochu pomotalo), pak už zas jen 

druhý nástup, ukončení dne, vyčistit naše 

zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan… 

P.S.: Tuto kroniku jsme psali opravdu dlouho – poslouchali jsme příběhy od Eší a barmana Pytlíka 

a dva členové kronikové čety se trošku pomotali.  

Verča, Nikča, Kuba Decker, Čenda 

Den 6. – čtvrtek 9. 7. 2020 

Dnešní ráno bylo velice speciální. Jako budíček nás vzbudilo trio Decker, Honzík a Hanz, se svými 

tancovačkami. Hezky jsme se protáhli a běželi k břízkám u Čmuchalů, přičemž se Edovi běhat vůbec 

nechtělo a tak dostal nabídku - 500 dolarů 

nebo 120 dřepů, jeho kapitán Zvíře ho ale 

donutil udělat ty dřepy - peníze jsou totiž 

vzácné. Po snídani a nástupu, jsme museli 

uklidit tábor, jelikož jsme prasátka. 

A protože jsme to včera nestihli, po úklidu 

jsme si dali každodenní šifru, po které jsme 

provedli nákup prvních věcí na cestu za 

zlatem. Včera jsme začali orienťák, dneska 

jsme ho doběhli. Po něm přijela do našeho 

tábora "Kreklíkova pouť". Šlo o jedno-

duchou věc, při které se daly snadno 

vydělat peníze - nám potřebné. Za každých 

10 dolarů jsme si koupili 1 tenisák, kterým 

jsme se trefovali do plechovek - každá 

shozená plechovka 10 dolarů. Vydělali jsme 

si a 7 statečných šlo k Čechalům pro vodu, 

kde se trošku občerstvili – i vedoucí  

a táhla se voda do tábora (bylo to náročný). 

Na obídek jsme měli smažák, brambory 

a luxusní okurkový salát. Dali jsme si 

odpočinek a šly se stavět mlýnky k Žabinci. Byla to velká dřina, na čase stráveném tam to bylo znát, 

byli jsme tam 3 hodiny!! A stejně se někomu nepovedl roztočit.  Přišli jsme celý vyčerpaný a dostali 



jsme zaslouženou večeři, po níž jsme nabrali sílu na fotbálek, přičemž vedoucí podváděli!  Takže by 

se dalo říct, že velké děti nad vedoucími vyhrály (což samozřejmě bylo předem všem jasné že? ) 

Porazili jsme vedoucí, byl nástup a pak už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do 

hajan… Dobrou noc. 

Verča, Decker, Niki, Honzík 

Den 7. – pátek 10. 7. 2020 

Krásné ráno všem. Po dlouhé době se 

na nás přijela podívat Olinka, která nás 

dnes ráno vzbudila svým velice příjemným 

hláskem. Protáhli jsme se, abychom si nic 

neudělali při tahání velkých větví a stromů. 

2 experti (Jenda a Kuba) sjížděli kopec má 

kárkách. Po odklízení stromu, jsme šli 

všichni do hangáru na šifry a čekalo nás 

střílení z Hanzovo kuličkovky. Kvůli velkému 

horku, jsme dlouho odpočívali pod naším 

stromem a poté jsme všichni šli na 

pískovnu. Někteří si zašli ke stánku pro 

ledovou tříšť nebo zmrzlinu. Ve vodě jsme hráli vybiku, jezdili na paddleboardech, které nám půjčil 

Šíša. Když jsme se vraceli z pískovny, tak si někteří koupili ledové kávy, ledové tříště nebo něco 

malého na zub. Po vrácení do tábora nás čekala běhací etapička. Každý tým musel naplnit ešus 

vodou. Ešusy jsme naplňovali z věcí v přírodě. Jako každý den nás čekaly šifry. Některým z nás to 

trvalo dost dlouho. K večeři jsme měli výbornou polévku, kterou měl málokdo. Jako vždy, byla volná 

zábava - fotbal, vybika,... Abychom stihli připravit scénky na druhý den, tak se někteří učili text 

a nacvičovali. A jako každý den nás čekal nástup, vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá 

do hajan. 

Niki, Verča, Kubíno, Šéva 

Den 8. – sobota 11. 7. 2020 

Do posledního dne první poloviny tábora nás probudila naše kamarádská Kamila. Rozcvičku ale 

neodradil ani vytrvalý déšť. Po rozmočené 

rozcvičce, jsme na snídani dostali kakao 

a vánočku. Výborně jsme se napapali a šli 

jsme stavět půlící táborák. Po náročné 

přípravě táboráku, který jsme stejně 

dokončili až odpoledne, jsme dostali 

špagety po Dračicku. Po obědě jsme šli 

vymýšlet a zkoušet scénky na večer 

k táboráku, který po obědě kluci stále 

stavěli. Kolem druhé hodiny jsme všichni 

jeli na pořádnou důkladnou a teplou očistu. 



…OČISTA… 

Většina z nás se na tábor vrátila a většina zase ne. Zbývalo nám málo času, proto se všichni vrhli 

na dokončení svých scének. Vše bylo připraveno, tak kluci zapálili oheň. Při vtipném a zábavném 

programu se ukázaly velice výborné Adamovy taneční kreace. A pak jen vyčistit zoubky, zaprdět 

spacáky a hurá do hajan. 

P.S.: Tato kronika je velmi krátká z důvodů nic nedělání. 

Agina, Nikča, Verča 

Den 9. – neděle 12. 7. 2020 

Dnes je neděle a jako každou neděli i letos nás 

probudila naše milovaná Lucinka. Trošku jsme si přispali 

a rozcvičku jsme vynechali. Dopoledne jsme dělali 

z přírodních materiálů oheň (plamínky). Zatímco 

některým se to podařilo skoro hned, někteří se s tím 

trápili trochu déle. Napapali jsme se a poté nás čekala 

první letošní delší etapička - ale bez šifer. Při této etapě se 

2 týmům podařilo už skoro na začátku "ztratit". Sice jsme 

se vrátili unavení, ale v táboře na nás čekala opičí dráha 

s velmi oblíbeným plížením v bahně. Jelikož jsme byli 

všichni špinavý, skočili jsme pak do velmi studené řeky. 

Navečeřeli jsme se a usadili jsme se uprostřed tábořiště 

(někteří přešli i na takový luxus, že si lehli na zem se 

spacáky), přijel nám o hvězdách - tedy o kometách 

a asteroidech povyprávět táborový oblíbený hvězdář 

Drobek. Když se setmělo, viděli jsme nám nejbližší galaxii 

a pár dalších věcí, které si bohužel kroniková četa nepamatuje z důvodů únavy. Vyčištěné zoubky už 

jsme měli a tak už jen zaprdět spacáky a hurá do hajan.  

Verča, Niki, Baník 

Den 10. – pondělí 13. 7. 2020 

Začátek nového týdne jsme zahájili krátkou rozcvičkou a výbornou snídaní. Po nástupu jsme se 

vydali na borůvky, museli jsme posbírat celý 

kýbl borůvek. Potom jsme si poslechli od Eší 

příběh k další etapě, kdy jsme se dozvěděli, 

že musíme postavit saně. Stavěli jsme 

a stavěli, až jsme dostavěli a za odměnu 

jsme dostali chutný guláš s knedlíkem. Při 

poslední pauze pár z nás učil Baník hrát 

poker, který stejně skoro nikdo nepochopil. 

Zároveň jsme dodělávali naše "super 

rychlé" saně, abychom se následně mohli 



vydat na kvalifikační závod, při kterém jsme na slalomu otestovali naše tažné psy a saně. Někteří pak 

ale došli k závěru, že jejich saně nejsou úplně nejlepší a muselo se přestavovat. Vytunili jsme saně 

a mohli se s nimi odvézt na pískovnu. Začalo se na kopci. Už na začátku po rychlém vystartování 

polovina týmů z důvodu vyčerpání odpadla, do toho se stala malá nehoda. Týna, tak trochu omylem, 

zapíchla Ondrovi třísku do nohy. Musela zakročit naše zdravotnice Eší, která to pak ještě dlouho 

rozdýchávala. Každý svým způsobem závod dokončil a mohlo se jít koupat. Cestou zpět jsme se stavili 

u Čechalů a pak hurá zpátky do tábora. V táboře už jsme jen hráli hry, sportovali a nakonec ještě 

luštili šifry. Ukončil se den a pak už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do hajan... 

Krásné sny 

Verča, Niki, Báňa 

P.S.: U této kroniky to jeden člen už nevydržel a usnul. 

Den 11. – úterý 14. 7. 2020 

Čusan! Dnešní ráno zahájily krásné 

autopísničky od Kaliho. Na snídani jsme 

dostali nejchutnější čaj za celé roky tábora 

a chléb mnoha barev (nutno podotknout, 

že Baník dělal čaj poprvé:)). Po nástupu 

nám Eší zase něco přečetla a šlo se do lesa. 

Museli jsme vynést těžký náklad do kopce. 

Všichni na to šli různými způsoby 

a většinou se to povedlo pod jednu 

minutu. Přišli jsme do tábora, posunuli 

jsme se na mapě a čekalo na nás 

borůvkové knedlíky. Při pojídání obědu 

dostal Baník skvělý nápad na sázku, vsadil se s Aginou o to, kdo bude od oběda-borůvek špinavější. 

Poražený musel být vítězem shozen do řeky, nakonec tam skončili oba a samozřejmě Agina vyhrála. 

Po obědě jsme měli za úkol udělat si kolíky na hledání zlata. Když jsme to dodělali, začali jsme se 

připravovat na cyklovýlet. Cyklovýlet jsme začali cestou k Žabárně, odkud jsme pokračovali na Novou 

Huť, přičemž cestou jsme se stavili na Umyvadlovkách. Dále jsme pokračovali směrem k Dračici, pak 

rovnou na fotbalové hřiště na Rapšachu, kde jsme si dali velké utkání. Dali jsme si zmrzlinku 

a pokračovali na pískové lomy, kde jsme jako tým měli vyběhnout a seběhnout kopec. Už téměř 

vyčerpaný jsme tak nějak dojeli do tábora. Někteří se jeli opláchnout na pískovnu a v táboře na 

všechny čekala večeře v podobě opékaných buřtů. Pak už se jen povídalo, sportovalo a odpočívalo. 

Nadešel čas ukončit dnešní den. Zbývalo nám už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky 

a hurá do hajan. 

P.S.: Týna šla dopoledne jako první hledat náležitě zlata. 

Verča, Sabina, Nikča 

Den 12. – středa 15. 7. 2020 

Čau šťávy, kam tečete? Dneska měl Adámek krásné probuzení v podobě zemětřesení pod jeho 

stanem. Dopoledne nás čekaly poslední soutěže do jednotlivců - mistr uzlů a šifer. Šifrovali jsme 



a uzlovali (Zvíře bylo snad poprvé v něčem lepší než Verča, ale 

šifry to nebyly ). Do oběda jsme měli volno a pak nás čekal 

chutný obídek v podobě rozstřílených zlatopásků. Trochu jsme 

strávili oběd a vyšli jsme (pro téměř všechny) na první honbu 

za zlatem, která trvala přes 4 hodiny. Cestou se nám stalo plno 

(ne)milých příhod, například Zvíře musel vytahovat Edu 

z bahna, do kterého zapadl (bylo to vážně těžké), dále při 

skoku na balíky Šéva shodil omylem Honzu C., Kristýnku 

a Janču poštípali vosy, takže se museli po krátké cestě vrátit do 

tábora, no a nakonec všeho zlého se Šéva "pohádal" 

s traktoristou. Živí jsme se vrátili a čekala nás večeře. Zbytek 

večerní zábavy nám trochu zkomplikoval blížící se déšť, který 

byl opravdu na dlouho. Rychle v dešti jsme ukončili den, a pak 

už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá do 

hajan… Dobrou noc. 

Verča, Decker, Niki, Šéva, Markét, Hanz, Báňa 

Den 13. – čtvrtek 16. 7. 2020 

Dnešní budíček a rozcvička v Tomášově podání všem připomínal spíše vojenský výcvik, ale hezky 

jsme se protáhli a připravili se, tak na 

dnešní nadcházející celodenní etapu. Po 

snídani s výborným čajem, holky musely 

naškrábat brambory na oběd a poté se 

mohlo vyrazit na dopolední část etapy. Celé 

dopoledne (3 hodiny) opravdu všichni 

bloudili a hledali, ale nikdo nic nenašel. 

Napapali jsme se, trochu vydechli, převlékli 

se do suchého, nabrali síly a některé po 

dopolední ne moc suché zkušenosti 

napadlo vzít si s sebou holinky. Vyšli jsme 

na odpolední 5 hodinovou část. Ta byla pro některé už o hodně lepší. 3 týmy se po chvilce vrátily do 

tábora, zmoklí a studený. Ostatní pokračovali dál. Kuba se vydal na Yukon, kde strávil chvíli času, ale 

nic nenašel, poté tam šla Niki s Verčou, které to našly. To byly jediné dva týmy, které zabraly zlato na 

všech potocích. Zmoklí, unavení a s bolavýma nohama jsme se vrátili do tábora, kde jsme se převlékli 

do teplého, dali jsme si teplý čaj a čekala na nás skvělá česnečka a topinky, což se v dnešním počasí 

náramně hodilo. Večer jsme se ještě rozdělili na zítřejší hry bez pranic, začali jsme vymýšlet názvy 

a pokřiky a malovat vlajky. Poté přišlo na řadu vyhlášení Mistra uzlů, Mistra šifer, Mistra jednotlivců 

a CTH. Celotáborovou hru letos vyhrála premiérová kapitánka Kristýnka se svým žlutým týmem 

(všichni víme, že tahounem týmu byl Pepča B.). První místo v jednotlivcích obhájil pan Decker. A na 

mistra šifer se ani nemusíme ptát. Zbývalo už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá 

do hajan… Sladké sny. 

Verča  



Den 14. – pátek 17. 7. 2020 

Ahojte, 

Dnes bylo ošklivé počasí, hned po probuzení.  

⬆ Psal geniální kronikář Honza Pytel. 

O krásné probuzení se postaral jemný Eliščin 

hlásek, jelikož Zvířetův mutanský hlas nikdo nechtěl 

slyšet. Na nástupu nás zaskočilo, že vedoucím dne je 

jeden z nás - Zvíře Decker. Na dopoledním programu 

bylo: dodělávání vlajek a pokřiků a hraní černé 

magie (Adamovi dalo zabrat pochopit smysl této 

hry). K obědu jsme měli výbornou svíčkovou s houskovým knedlíkem a brusinkami. Po poledním klidu 

se svolal nástup k zahájení 26. ročníku her bez pranic. Vlajková četa vyvěsila vlajku a Adámek se 

postaral o zapálení slavnostní svíčky. Letošní týmy: Fighters girls, Špalci, Jackové a obři, Beauty 

chobotničky, Bad boys, Zlatíška a tým vedoucích - Anticorumani. Celý odpoledne jsme se věnovali 

soutěžím a hrám. Ne všechny se vedoucím vždy povedly podle jejich plánu, ale jako každý rok stejně 

vyhráli. Jako druhý skončil holčičí tým, který rozdrtil všechny ostatní táborníky. Ukončily se hry, 

rozhodily se bonbóny, rozdaly se diplomy a přešlo se na závěrečný táborák. Zpívali jsme si a rozdávaly 

se pochvaly a všichni se pomalu loučili s letošním táborem. Zatímco malý děti šly spát, někteří velcí šli 

zbourat Adamův a Tomášův stan, který si pak stejně znova postavili, a už jen čekáme, co se stane 

v noci. Všem zbývalo už jen vyčistit naše zdravé zoubky, zaprdět spacáky a hurá k ohni… 

Verča, Simča, Eliška, Týna, Sabča, Adam 

Den 15. – sobota 18. 7. 2020 

Tak a je to tu, poslední den našeho tábora. Do deštivého rána nás divným způsobem (boucháním 

naběračkou o poklici) probudil Šíša, a 

jelikož se dnes spěchá s uklízením a prší, 

rozcvičku jsme pro dnešek vynechali. Dali 

jsme si snídani a Šíša zahájil poslední 

táborový den. Poté jsme se všichni 

rozutekli za úklidem tábora. Když byl tábor 

uklizený, šli jsme se schovat do stanu a 

začali si balit. Balení šlo v celku rychle a tak 

už jen zbývalo rozloučit se. Letos, stejně 

jako loni, jsme se loučili v dešti. Ukončili 

jsme den, zazpívali si písničky a po utření 

všech slz (jakoby toho deště bylo málo) 

a posmrkání všech zbývajících kapesníků jsme pomalu ale jistě a smutně odjížděli domů s nadějí 

a vírou, že příští rok se tu zase všichni v takhle hojném počtu sejdeme a užijeme si to spolu, stejně 

jako ten letos. Děkujeme všem vedoucím za připravení tak skvělého tábora. Tak snad teda zase příští 

rok. Ahooj...  

Vaši skvělý kronikáři Verča, Nička, Decker, Šéva + Agina, Eliška, Sabča, Simča, Týna. 



 
 

 



 
 

 
 


