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Slovo úvodem... 
 

 Do rukou se vám dostává další elektronické číslo, již 68, oddílového časopisu Cvrček, 

který vycházel pravidelně v letech 1994 – 2007, v němž jsou zachyceny události letošního 

tábora a nejvýznamnější červnové události. 

Dne 17. 6. 2017 se v Orlové konalo mistrovství České republiky v turistickém 

závodě, kterého se zúčastnili také zástupci našeho oddílu. Konečné výsledky jednotlivých 

členů nebyly však nejlepší, neboť v rámci Českého poháru jsme se v bílém poháru pro žactvo 

umístili celkově na 20. místě a v červeném poháru pro dorost a dospělé na 6. místě. 

Mistrovská trať byla organizátory postavena v orlovském parku a byla velmi náročná nejen 

tím, že měla délku téměř 6 kilometrů, ale i neustálým střídáním klesání a stoupání. 

Na jednotlivých závodnících bylo ihned vidět, kdo má natrénováno. Je škoda, že do závodu 

z důvodu nemoci nemohl nastoupit Skřítek. V jednotlivcích se naši závodníci umístili takto: 

Pony – 17. místo, Bobr – 15. místo, Myška – 10. místo, Tygřice – 7. místo, Vlnka – 

6. místo, Šimpanz – 3. místo, Kamzík – 2. místo a Kámen – 1. místo, který se tak stal 

mistrem České republiky.  

V Českém poháru se na stupně vítězů podařilo dostat pouze dvojici Kamzík (2. místo) 

a Kámen (1. místo – přeborník České republiky), když prvně jmenovaný z důvodu zranění 

během závodu nemohl podat takový výkon, na který byl zvyklý. I přes méně uspokojivé 

výsledky se podařilo na mezinárodní mistrovství TZ v Bílovci, které se koná 16. 9. 2017, 

postoupit 5 závodníkům – Tygřici, Vlnce, Šimpanzovi, Kamzíkovi a Kámenovi. Stihnou 

natrénovat? 
 

redakce 
 

 
Medailisté z mistrovství ČR v TZ  v Orlové – zleva stříbrný Kamzík, zlatý Kámen a bronzový Šimpanz. 

(17. 6. 2017) 
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VVEEDDEENNÍÍ  TTÁÁBBOORRAA  


Funkce Jméno Přezdívka Bydliště Narození 

Hlavní vedoucí a šéf výprav Jaromír Šupina PIRÁT Palkovice   

Vedoucí přes proviant Tomáš Huďa DROP Palkovice  

Odborní poradci přes jídelníček 
Veronika Šupinová 

Melanie Halešová 
ÁJA 

MELA 

PPaallkkoovviiccee    

PPaallkkoovviiccee  

 

Zdravotník Martina Polášková FIŠKY PPaallkkoovviiccee  

Vedoucí přes hry Hana Polášková HAFAN Palkovice  

Šéf přes navigaci Jiří Bajtek BOBR PPaallkkoovviiccee  



DDAALLŠŠÍÍ  ÚÚČČAASSTTNNÍÍCCII  TTÁÁBBOORRAA


Jméno Přezdívka Bydliště Narození 

Matěj Huďa Mat Palkovice  

Tereza Šupinová Hříbeček Palkovice  

Martina Ondrušáková Tlapka Palkovice  

Adéla Krpcová Sova Palkovice  

Tomáš Menšík Myšák Palkovice  

Valérie Šupinová Ptáče Palkovice  

 

  

 

   
Pirát Drop Ája Mela Fišky 

 

     
Hafan Bobr  Mat Hříbeček 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tlapka Sova  Myšák Ptáče 
 



1. den – sobota 1. 7. 2017 

Příjezd a výprava na Pohansko
 

Služba v kuchyni: Drop, Ptáče, Sova 

 

svačina: co ještě zbylo od maminek, chléb s máslem a plátkovým sýrem 

večeře: polévka z drůbků, vepřové rizoto se strouhaným sýrem, okurka, čaj 

 

Po loňském oznámení Žížaly, že se táboru v roce 2017 nebude moci zúčastnit, jsme 

dlouho zvažovali, zda nějaký tábor organizovat. Na poslední chvíli jsme nakonec usoudili, 

že do toho půjdeme, i když jsme věděli, že Žížala nám nasadila vysokou laťku. Tajně jsme 

doufali, že Žížalu k dalšímu táboru ukecáme. Ta však měla jiné plíny... 
 

 
 

Při přípravě tábora první problémy na nás dlouho nečekaly. Rozhodli jsme se, že 

pro rok 2017 zvolíme tábor, kde nepojedeme celý den, a proto zvítězil lednicko-valtický 

areál. Již při shánění ubytování jsme však zjistili, že letošní tábor bude patřit mezi ty dražší, 

neboť se nám nedařilo sehnat levné ubytování, tj. kolem 50-100 Kč za noc. Nakonec jsme 

byli rádi, že se nám podařilo zajistit místo v areálu Kančí obory v Břeclavi, ale 

„symbolických“ 120 Kč se nám v konečném vyúčtování, tj. včetně energií a odpadů, mohlo 

vyšplhat až na 150 Kč za jednu noc. Nic levnějšího jsme nenašli, a tak jsme do toho šli. 

Takže místo na ubytování jsme měli a ještě zbývalo zajistit nějaké táborníky. 

Překvapil nás malý zájem členů oddílu, především těch zkušenějších, ale kdo chce kam, 

pomozme mu tam... A tak se na letošní tábor přihlásili nejen zkušení matadoři, ale i několik 

nováčků. Inu, rozvrstvení účastníků tábora bylo od 6 do 60 let. 

 



Sraz účastníků tábora v Břeclavi byl 1. 7. 2017 v 5.20 hodin na vlakovém nádraží 

ve Frýdku. A je zvláštní, že jsme tentokráte nemuseli nikoho telefonicky shánět. Všichni 

dorazili včas, někteří o 15 minut dříve, jiní jen o pouhou minutu. Ale dorazili. Marné však 

byly Pirátovy apelace, že táborník má mít pouze jedno zavazadlo!!! Objevili se i takoví, kteří 

kromě batohu v jedné ruce třímali tašku s jídlem a botami a ve druhé spacák. Inu, jejich 

rozhodnutí… Už jsme se těšili, jak těch cca 2,5 kilometrů ujdou se všemi zavazadly. Určitě 

bychom slyšeli: „Já už nemůžu!“, „Pomozte mi někdo!“ apod. Někteří rodiče na Pirátovo 

hřímání udělali ještě menší opatření. Za pomocí provázků vše spojili do jednoho zavazadla. 

Řešení to bylo dobré, jedno zavazadlo bylo, ale prakticky se vše obrátilo proti Pirátovi 

a Dropovi. Ti, když pomáhali těžké batohy umístit do prostorů pro zavazadla, tak dostali 

nejprve jeden pohlavek taškou zprava, a než se vzpamatovali, tak zleva dostali druhý 

pohlavek spacákem. A pak seděli ve vlaku omráčení. 

 

Na nádraží ve Frýdku se táborníci rozloučili s rodiči, kteří tajně zamačkávali své 

slzičky, vzájemně si zamávali, a mohli jsme vyrazit.  
 

 
 

První naši zastávkou bylo nádraží v Ostravě, kde jsme na přímý přípoj do Břeclavi 

čekali hodinu, kterou jsme využili k odlehčení zavazadel a uspokojení našich žaludků.  
 

 
 



Jenže po jídle je třeba si najít nějakou zábavu. Vydali jsme se proto na prohlídku 

levných knih. Výprava to byla zdařilá, ale rozhodli jsme se, že dnes nic kupovat nebudeme, 

protože bychom to museli nosit, ale vrátíme se zde, až přijedeme z tábora. Kolem sedmé 

hodiny ranní přijel rychlík, který nás měl dopravit do Břeclavi. Vagóny byly pěkné, fungovala 

klimatizace, a tak jsme očekávali stevardy, kteří by nám přinesli čokoládu, vodu k pití... 

Marně. Přece jen jsme nejeli Regiojetem, ale Českými dráhami. 

 

Okolo devátí hodiny ranní jsme dojeli do Břeclavi, kde jsme vystoupili, před nádražím 

se seřadili a zjistili, že žádný autobus nám nejede. Vyrazili jsme na cestu napříč městem. Těch 

necelých 2,5 kilometrů se nám s těmi batohy pořádně táhlo... Mnozí nadávali, že příště si toho 

tolik nebalí (to jsou jen plané sliby, příště zase nabalí i plno nepotřebných věcí) a nebo, 

že příště si seberou s sebou nosiče (myšleno své rodiče). Po 15-ti minutovém fňukání jsme se 

tedy rozhodli, že na chvíli zastavíme u informačního centra. A tak zatímco většina členů 

odpočívala, Drop s Pirátem se šli podívat na informace a hlavně potřebovali zajistit mapu 

pro nadcházející výpravy. A když už odcházeli z budovy, všimli si na schodech do sklepa 

nějakých balíků s informačními novinami lednicko-valtického areálu, a protože noviny byly 

zadarmo, tak si jedny vzali. Neušli ani 5 kroků a už přiletěla „stevardka“ (inu, kamery jsou 

všude, i ve sklepích) a rozčilovala se, že ji bereme připravené balíky do jiných center. Marné 

byly argumentace typu, že na novinách je napsáno ZDARMA. Naši vedoucí raději již 

nediskutovali a vyvalili se z informací rychle ven. 
 

 
 

Opět jsme si vzali na záda své baťůžky a vyrazili na další cestu. Bobr nás díky 

navigaci vedl tam, kde předpokládal ubytovnu, ale ta si s námi lehce pohrávala. 

U břeclavského zámku jsme měli odbočit vpravo (to jsme zjistili až později), zatímco 

navigace řvala VLEVO. Uvěřili jsme ji! Když jsme došli na rozcestí, uviděli jsme obchody 

LIDL a BILLA, takže jsme věděli, kde půjdeme za chvíli na nákup. Ale ubytovna nikde! 

Za chvíli Pirát začal přemýšlet, že ty obchody přece nemají být tak blízko, takže jdeme asi 



špatně. Na asfaltové cestě jsme se otočili a kousek jsme se vraceli. Jenže za chvíli nás tlačila 

navigace směrem k řece, zatímco asfaltová cesta šla rovně. Opět jsme ji poslechli. Ó, jak my 

byli hloupí! Velkou oklikou kolem sportovního hřiště jsme se opět dostali k břeclavskému 

zámku, tentokráte k jeho pravé straně. Odtud si již navigace s námi nehrála a my jsme za pár 

minut došli k našemu ubytování v Kančí oboře.  
 

 
 

Konečně jsme si mohli sundat své batohy, natáhnout se do trávy a čekat, než Drop 

s Pirátem převezmou ubytovnu a rozhodnou, kde budeme spát. Nakonec bylo ujednáno, 

že v největší místnosti bude spát dívčí část tábora, v menší chlapecká a z důvodu bezpečnosti, 

tedy pro ty, kteří se chtěli na táboře vyspat, byl nejmenší pokoj určen pro Piráta. A protože 

kromě něj v místnosti byly další 3 postele, bylo dojednáno, že tyto budou pro případné 

nemocné členy. Netušili jsme, jak důležitý to bude pokoj.  

Každý si vybalil své věci a zatímco mladší členové si malovali kartičky s přezdívkou 

na své postele, tak Ája dělala v kuchyni „ordung“, tj. pořádek. A než přišli nákupčí, tak 

se vše v kuchyni již blýskalo. 

 

Starší členové a vedoucí se rovněž rychle vybalili, a hned potom, aniž by si stačili věci 

uložit, vyrazili do obchodů na nákupy potravin, režijních materiálů a čisticích prostředků. 

Při vstupu do LIDLU nastal teprve ten pravý zmatek. Uspořádání obchodu bylo jiné, než 

ve Frýdku-Místku, což rozhodilo především Dropa, který neustále hleděl do papírů, podle 

kterých jsme měli potraviny nakupovat, a my ostatní jsme nakupovali podle pokynů. 

A protože zápisy nebyly ještě uspořádané, tak návštěvníci LIDLU mohli vidět, jak členové 

našeho oddílu běží pro chleba, poté na druhý konec obchodu pro sýry, aby se vzápětí vrátili 

pro rohlíky, které byly hned vedle chlebů. Neustálým naším poletováním jsme si prodloužili 

nákup nejméně o půl hodiny. S vypětím sil jsme došli až k pokladnám, abychom nakoupené 

potraviny nacpali do batohů. Někdo vzal rohlíky a chleba, to se ještě dalo, někdo konzervy 

a ovoce, jiný si nacpal dva melouny (celkem 12,5 kg) a ještě volal: „Přidejte, tam nic 

nemám!“ A když jsme si dali batohy na záda, tak Drop se pod melouny málem skácel. 



Vyšli jsme z LIDLU ven, zkonstatovali, že tam toho moc nebylo a vzápětí jsme 

skončili v PENNY MARKETu, kde jsme dokoupili zbývající položky. Teprve potom, chudší 

o několik tisíc korun, jsme šli zpátky k ubytovně. Hned naproti naší ubytovny jsme se 

pozastavili u vodní pumpy, o níž jsme již od naší správcové věděli, že čerpá kojeneckou vodu. 

Ani jsme netušili, jak je tato voda pro občany Břeclavi významná. Tolik lidí, kteří jezdili 

pro vodu s několikalitrovými barely, jsme již dlouho neviděli. A protože na stejný zdroj byla 

napojena i voda v ubytovně, měl Pirát strach, abychom na konec tábora nevypadali jako 

nemluvňátka. 
 

 
 

Nákupčí dorazili do ubytovny, kde nesené potraviny umístili ihned do lednice. Poté 

služba uvařila polévku, a protože byla ještě horká, Pirát zavelel k povinné kontrole teploty. 

A nejenom dětí, ale všech. Není však nad digitální teploměr. Měří sice rychle, ale trochu 

špatně, někdy o 0,3 stupně či více. Po změření teplot 13 táborníků bylo zjištěno, že Tlapka 

překročila hranici zvýšené teploty. Co tedy s ní? Ája se nabídla, že zůstane s ní.  

 

Bylo tedy rozhodnuto – Tlapka na izolaci k Pirátovi, Ája opět do kuchyně. A my 

ostatní jsme vyrazili na naší první táborovou túru. No, vyrazili, ale bez mapy a s chabými 

znalostmi. Ještě cestou nám Pirát na informační tabuli ukazoval, jak cíl naší výpravy – 

POHANSKO – vypadá. Byl to krásný pohled, ale pro nás poslední. Od té doby jsme 

Pohansko již více neviděli.  
 

 
 

Vyrazili jsme podél silnice na Poštornou, kde jsme se na chvíli zdrželi 

u novogotického kostela Navštívení Panny Marie. Byla nám nabídnuta vyhlídka z věže, ale 

tu jsme s díky odmítli. Snad až na zpáteční cestě... Chyba, měli jsme vylézt nahoru, abychom 

věděli, kam vlastně půjdeme! Na dotaz, jak se dostaneme k Pohansku, nám průvodce ukázal, 



že rovně. Nevěřili jsme mu, opět jsme bezmyšlenkovitě uvěřili Bobrové navigaci. A hned 

za kostelem jsme místo rovně, odbočili vpravo. Přes poštorenské sídliště jsme došli k lesu, 

kde jsme se začali ztrácet všichni. I navigace a Pirát. Chvíli jsme šli doleva a po odpovědi 

náhodné běžkyně, že k Pohansku se dostaneme přes trať, jsme odbočili ještě více doprava, 

až jsme překročili koleje. Stále jsme šli rovně, ale nevěděli jsme kam...  
 

 
 

Kolem nás krásně voněl borový les a zelená tráva se na nás smála s vyhloubenými 

dolíky od místních kanců. Kdykoliv v lese zapraštělo, ihned jsme se dívali, zda nás náhodou 

nepronásleduje nějaký ten divočák... Nebyl to zrovna příjemný pocit. Když jsme 

po cca 2,5 kilometrech narazili opět na koleje, tak Pirát prohlásil, že do Lednice nechce a čert 

ať vezme nějaké Pohansko. Vrátili jsme se“ Jenže u místa, kde jsme před hodinou odbočili 

přes trať, s ohledem na hodiny, jsme se ještě rozhodli, že vyrazíme kousek dále podél trati. 

Nakonec jsme došli až na vlakovou zastávku Boří les. Uvažovali jsme, co dál a rozhodli jsme 

se, opět chybně, že se vrátíme do Břeclavi. Kdybychom přešli trať a podívali se do okolí 

silnice, jistě bychom našli zelenou značku a ukazatel, kolik na Pohansko zbývá ještě 

kilometrů... Nebo kdybychom zašli za ten lesík u silnice, určitě bychom zámeček Pohansko 

spatřili. Ale to my ne, proč bychom to dělali... A možná bychom také nic neviděli. 

 

A tak jsme kráčeli zpět. Sluníčko se nám pochlebovalo, že Pirát by již potřeboval 

upgrade, stejně jako Bobrova navigace, a my jsme šlapali, a šlapali a šlapali. 

Na poštorenském sídlišti jsme si konečně odpočali a posilnili se svačinou. Po jídle se mladší 

členové, i několik starších, ještě na zdejším hřišti pohrálo, a za chvíli jsme mohli vyrazit. 
 

 
 



Došli jsme ke kostelu, kde jsme tedy využili možnost nahlédnout na Poštornou 

a Břeclav z výšky. Po několika desítkách schodů jsme došli na vrchol, odkud jsme se mohli 

kochat krásou okolí. Ale Pohansko jsme opět neviděli. Bylo schováno někde za lesíkem, 

ke kterému jsme již nešli. Co se dalo dělat.  
 

 
 

Pomalu jsme scházeli z věže dolů, kde na nás čekali hlídači Pirát a Fišky. Vzali jsme si 

své batohy a čepice a vyrazili jsme zpět do Břeclavi. Ale ouha, po několika metrech si Sova 

vzpomněla, že někde nechala svou čepici, kterou ji jen před několika minutami Pirát 

odevzdal. Drop se tedy s ní vrátil ke kostelu, kde skutečně na schodech zůstala její čepice 

ležet. My ostatní jsme pomalu šlapali k naší ubytovně. Cestou jsme si vyzkoušeli zdejší 

mirabelky. Ještě nebyly úplně zralé, ale jíst se daly. Naštěstí nás při tom zdravotnice Fišky 

nenachytala.  

 

V Penny marketu jsme si zakoupili pití na další den a po nákupech jsme odkráčeli 

ke sportovnímu areálu. Nedalo nám to a museli jsme vyzkoušet jejich atraktivity. Všichni – 

malí i velcí. Část hřiště byla totiž určena pro DĚTI starší 14 let. A jak známo, všichni jsme 

děti svých rodičů...  
 

 
 



Asi po půl hodině setrvání na hřišti jsme kolem zámeckého pivovaru došli k ubytovně. 

Nastal čas mytí, úklidu, a především služba musela uvařit večeři. Také jsme se pochlubili, 

že budeme muset upgradovat Piráta, ale Ája se na něj podívala a řekla: „Proč upgrade 

starého zařízení...? Levnější je sehnat nové!!!!“ Dali jsme ji za pravdu. Na první večeři 

nám služba uvařila polévku z drůbků a jako hlavní jídlo jsme měli rizoto. Velmi nám 

chutnalo. 
 

 
 

A abychom spořádané jídlo lépe v našem žaludku uložili, vymyslel si Hafan pro nás 

úkol etapové soutěže. Z kbelíku jsme měli nabrat do naběračky vodu a s plnou forneflí jsme 

měli běžet od jednoho železného sloupu k druhému, a poté doprostřed hřiště k batohům, které 

jsme museli 2x oběhnout a teprve potom jsme se vraceli ke startu. Zde jsou výsledky 1. etapy:  
 

Pořadí Jméno Čas Pořadí Jméno Čas 

1. Bobr 36,07 1. Hafan 37,14 

2. Ája 36,30 2. Sova 41,49 

3. Drop 38,49 3. Hříbeček 42,24 

4. Fišky 40,98 4. Mat 42,63 

5. Meli 41,56 5. Tlapka 52,58 

6. Pirát 48,85 6. Ptáče 54,60 

   7. Myšák 77,35 
 

 
 



Služba mezitím udělala pořádek v kuchyni a nová služba, tedy ta, která bude mít 

na starosti jídlo až druhý den, si připravila svačiny na cestu. 
 

 
 

Za okny se pomalu smrákalo, a proto jsme se rozhodli, že si vyčistíme zoubky 

a všichni se sejdeme v dívčím pokoji, kde nám Pirát přečetl pohádku na dobrou noc. 

A po pohádce „Kocour v botách“ jsme se již šli uvelebit do svých pelíšků, v nichž jsme 

za chvíli usnuli. Někteří z nás, tedy hlavně Pirát, si dokonce u toho „prozpěvovali“: 

„Chrrrr, chrrrrr.“ 
 

 
 

Bobr a liška 
zpracoval Matěj Huďa - Mat 

 

Byl jeden bobr, jmenoval se Zlobr. Ten bobr měl rád jeden strom, udělal si z něho 

dům a v něm měl svůj cenný nábytek. Jednoho dne za ním přišla cizí liška. Bobr se strachem 

třepe a už si říká: Je můj konec? Liška ale řekla: „Dobrý den, pane bobře, chtěla bych se 

zeptat… Chtěl byste si koupit můj hrnec?“ Bobr si oddychl a řekl: „Táhni s těma hrnci, 

bábo!“ Liška se naštvala a odešla. 

Doma si chystala plán, jak se pomstít bobrovi. Napadlo ji: Mám tři dcery, proč jim 

nepřipravit bobří guláš? Proto šla za bobrem a u dveří se převlékla za babičku. Ťuk, ťuk. Bobr 

od televize volá: „Kdo tam?“ Babička liška odpoví: „Babička, která prodává hrnce.“ 

„Já žádné hrnce nechci! Vypadni z mého pozemku!“ Babička ho nazvala slovem, které v této 

pohádce nebudeme zmiňovat a budeme pokračovat dál. 

Bobr se pak naštval, šel ke dveřím, otevřel… a šup, už byl v pytli. Liška ho přinesla 

domů a řekla: „Bude dobrý bobří guláš!“ Otevřela pytel a bobr nikde, místo bobra tam byla 

liškoopice, která žere lišky. Sežrala tři liščiny dcery a utekla. Liška brečela a naříkala, 

že ztratila své dcery, a pak uvažovala, jak mohl bobr z pytle utéct.  

Po týdnu liška uspořádala pro své dcery pohřeb a přišel tam i bobr. Řekl lišce: „Sorry, 

liško, to byla jenom sranda!“ 
 



2. den – neděle 2. 7. 2017 

Dolní Věstonice, Dívčí hrady
 

Služba v kuchyni: Mela, Mat, Hříbeček 

 

snídaně: chléb s máslem a marmeládou, čaj 

přesnídávka: 2 rohlíky s máslem a paštikou, ovoce 

svačina: chléb s měkkým sýrem, oplatek 

večeře: polévka z drůbků, vepřový guláš, chléb, čaj 

 

V šest hodin ráno nás Pirát budil. Některé mírně, u jiných to nepomáhalo, tak zařval 

své mohutné „BUDÍČEK“, a to jste měli vidět, jak např. Myšák rychle vystřelil z postele. 

Protože naše vstávání bylo v časných ranních hodinách, odpadla tradiční rozcvička, neboť 

jsme museli stihnout se umýt, zajít na toalety, ustlat si lůžko, u starších dát se do pořádku 

s nánosem make-upu a také se hlavně najíst, vzít si svačinu a dobalit si batoh. A na to vše 

jsme měli pouhé půl hodiny. No schválně, zvládnete to? My jsme to zvládli, tedy museli, 

protože jinak by nám ujel vlak, se kterým jsme měli jet na dnešní výpravu. A to jsme museli 

na něj jít téměř 2,5 kilometrů. Chůze přes město nám dostatečně nahradila ranní rozcvičku. 
 

 
 

 Vlakem jsme jeli do Mikulova, kde jsme přestupovali na autobus, který stal ihned 

u nádraží. Tedy, mysleli jsme si, že stojí u nádraží. Když nastal čas odjezdu, tak Ptáče 

oznámilo, že potřebuje na WC, a protože nebyl čas jít na toalety, muselo do křoví. A autobus 

nás také překvapil. Zničehonic se rozjel, aniž by nás pustil dovnitř. Zírali jsme na něj 

s otevřenými pusami. Naštěstí jel jen kousek – na autobusovou zastávku. Kdo to mohl tušit. 

Rychle jsme se přesunuli na zastávku, to již nás dohnalo i Ptáče, a společně nastoupili 

a zakoupili lístky do Dolních Věstonic. Sluníčko nás lehce lechtalo svými paprsky a my jsme 

se těšili, že dnešní den bude patřit k těm pěknějším. 
 

 Jenže dlouho to netrvalo. Než jsme dojeli do Věstonic, obloha se zatáhla a dokonce 

začalo i pršet. Mysleli jsme, že to je jen nějaká přeháňka. Nebyla. Na zastávce v Dolních 

Věstonicích jsme se posílili na další cestu a vyrazili na prohlídku muzea Věstonické Venuše. 

Venuše je keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého 

paleolitu a datovaná do období 29 000 – 25 000 let př. n. l. Tato figurka (spolu s několika 

dalšími z okolních lokalit) je nejstarší známou keramickou soškou na světě.  

 



 
 

Na výstavu jsme se velmi těšili, a to jsme neměli dělat, protože expozice moc 

zajímavá nebyla. Zmizely exponáty s nálezy kosterních pozůstatků, keramické modely obydlí 

pravěkých obyvatel, zůstaly jen nějaké fotografie a kopie sošky Venuše a jejích falzifikátů. 

Na model Venuše u vchodu do muzea si dokonce Pirát sáhnul na její abnormální rozměry. 
 

  
 

 V horní části muzea byla přírodovědná výstava, kde se nacházely vycpaní ptáci 

a mezi nimi např. i racek chechtavý či různé typy hus. V další místnosti byly dvě postavy 

vesnických obyvatel, jak sedí u starého stolu. Za nimi jsme objevili i rybářský prut, který 

se nám líbil. 
 

Ještě, že měli v budově WC. Všichni jsme ho vyzkoušeli a dokonce nám ani nevadilo, 

že jsme museli vystát frontu. Odlehčeni jsme se po červené značce vydali na Dívčí hrady – 

Děvičky. Pršet stále nepřestalo, dokonce pršelo čím dál víc. Nezbývalo nám, než vytáhnout 

své pláštěnky, deštníky, a protože se i ochladilo, tak také různé části oblečení, především 

větrovky, protože mikiny jsme neměli, když v Břeclavi bylo tak krásně... Kdo mohl tušit, 

že nastane změna počasí jak ve velehorách.  

 



  
rok 2017 rok 2004 

 

Kráčeli jsme vinařskou oblastí a na botách nám neustále rostly nánosy bahna. 

Několikrát jsme museli své boty oklepávat a čistit v okolní trávě. Konečně jsme dorazili 

na vrchol Děviček, odkud bývá za krásného počasí nádherný výhled na Pavlov, Děvín, 

Pálavské vrchy, Novomlýnskou nádrž a Mušov, avšak v důsledku mlhy jsme z těchto míst 

neviděli téměř nic, jen někde v mlze se občas objevila kostelní věž Pavlova.  
 

 
 

Na Děvičkách jsme udělali společné foto, ale do prohlížení jednotlivých zákoutí 

se nám moc nechtělo, a tak jsme ani nenavštívili místo, kde v roce 1992 starší členové oddílu 

nocovali. Přemýšleli jsme, zda půjdeme dále směrem na Děvín a Sirotčí hrádek, ale z důvodu 

deštivého počasí a bezpečnosti jsme se rozhodli pro sestup do údolí, do vinařské obce Pavlov. 

A tak po zelené značce jsme pomalu scházeli na pavlovské náměstí kolem několika 

vinařských sklípků a posezení. Konečně jsme došli na náměstí. Protože autobus nám jel až 

za hodinu, rozhodli jsme se, že před deštěm je nejlepší se schovat do sklípku. Vybrali jsme si 

jeden u náměstí, odkud jsme měli blízko na zastávku. A abychom mohli přečkat déšť, museli 

si starší členové, tedy ti nad 18 let, dát místní víno – veltlínské zelené. Nebylo prý špatné. 

Ostatní členové se mohli podívat do sklípku, kde byla uložena různá vína místních vinařů.  

 



  
 

Nejmladším členům se však nejvíce líbilo, že na sklepní strop, který byl velmi vlhký, 

mohli přilepit minci pro štěstí. A zatímco někteří členové oddílu by ve sklepě nejraději 

zůstali i několik dní, tak my, táborníci, jsme po půl hodině vyrazili na prohlídku náměstí 

a kostela svaté Barbory, dějiště seriálu Vinaři. Závěr naší prohlídky patřil informačnímu 

centru. 
 

 
 

 
 



To již přestalo pršet, a tak jsme se vydali na autobusovou zastávku, kde jsme za chvíli 

nasedli do autobusu. „Milý“ řidič nám striktně oznámil, že v autobuse nemůžeme jíst a pít. 

Na to jsme neměli ani pomyšlení. Sotva jsme zasedli, tak jsme zavřeli oči a spali..., a spali. 

Pan řidič měl cestou ještě několik nepříjemných výstupů s dalšími nastupujícími cestujícími, 

především s partičkou důchodců, kteří jeli na poštorenské slavnosti.  

V Břeclavi jsme vystoupili na zastávce Lesní, odkud již byl jen „skok“ do Penny 

marketu a k naší ubytovně. Z dnešní velmi zkrácené túry jsme měli ještě dostatek energie, 

abychom se vydováděli na zdejším hřišti. A bylo jedno, zda starší či mladší členové. Každý 

si na hřišti našel svou zábavu. Starší neustále kráčeli na různých chodítkách nebo 

na natažených lanech, zatímco mladší využili houpaček. A protože v batohu nám stále 

odpočívala svačina, kterou jsme nesměli v autobuse jíst, tak jsme se pustili do vyplenění 

našich zásob. Někdo pomalu, někdo rychle a někdo i super rychle... A kdo měl ještě 

kojeneckou vodu, tak jídlo tím spláchl do žaludků. 
 

 

 

 

 

Když jsme kráčeli kolem břeclavského zámku, zaujaly nás otevřené dveře. Zjistili 

jsme, že je možnost vstupu na věž břeclavského zámku. Kdo by odolal! Pirát nám hlídal naše 

věci a my jsme se šli podívat nahoru. Břeclavský zámek však není na žádném kopečku, a tak 

jsme mohli vidět pohled seshora na okolní budovy a v dáli jsme spatřili zástavbu města 

Břeclavi. Do Kančí obory jsme přes les neviděli. 
 

  
 

Škoda, že břeclavský zámek není dosud opraven a nelze se podívat i dovnitř. A tak 

nám nezbývalo, abychom opět sestoupili, vzali si své batohy a kolem břeclavského pivovaru 



odkráčeli do ubytovny. A protože našemu klíčníkovi Dropovi trvalo dlouho, než přišel 

k brance, aby ji otevřel, tak nejmladší členové neváhali a prolezli mřížovím branky. Ti starší 

již měli problém tam své tělo nacpat. A kdyby jen tělo. Pirátovi tam neprošla ani hlava. 

Nakonec Drop odemknul a všichni jsme mohli vstoupit do ubytovny. 
 

Jenže nemoc si nevybírá, a zatímco na loňském táboře jsme měli klid, tak letos tomu 

tak nebylo. Sovu bolelo břicho a neustále pobíhala od určité místnosti k lůžku, takže opět 

zaujala pozici na izolaci u Piráta. No, že by byl Pirát z toho dvakrát nadšený, to nelze říct, 

protože nemohl chrápat tak, jak by chtěl. Zdravotnice Fišky nasadila Sově přísnou dietu, jen 

černý čaj, suchý rohlík, a když bude lépe, tak i luxus v podání obyčejné rýže. „Alespoň jsme 

ušetřili za jídlo.“ 
 

Po příchodu do ubytovny Ája vydrhla koupelnu a teprve potom jsme se mohli jít 

koupat. Může se zdát naše opatření zbytečné, ale nechtěli jsme riskovat, že by všechny členy 

postihlo bolení břicha. Z tohoto důvodu bylo dokonce zakázáno pro mladší členy i pití 

nepřevařené kojenecké vody. Na další výpravu si mohli vzít čaj nebo se zakoupilo pití 

v obchodě. Večerní měření teploty nebylo moc radostné, neboť téměř všichni členové byli 

moc horcí... Že by nám teploměr ukazoval špatnou teplotu? V případě Sovy tomu však 

nebylo, ta měla skutečně zvýšenou teplotu, což se potvrdilo i při měření druhým, obyčejným, 

teploměrem. 

 

Mezi koupáním a večeří jsme zvládli i část táborové soutěže – turnaj o oddílového 

kuličkáře. Výkony některých jedinců byly stabilní, u některých opět nečekané, když se jim 

nepodařilo probojovat do vyššího kola. Mezi takové neúspěšné kuličkáře patřili Pirát, Ptáče, 

Hříbeček a Ája, kterým stačil jen jeden souboj, aby byli z turnaje vyřazeni. Zato druhé kolo 

přineslo zajímavější výsledky. Kdo porazil Pirátovce, tak si mohl být jistý, že do dalšího kola 

se již neprobojuje. Vyřazeni tak byli postupně Bobr, Sova a Hafan. Závěrečnou dvojici 

v soutěži tvořila zkušenost a rozvážnost v podáni Mely a Dropa. Mladí svými výkony daleko 

zaostali za každoročními úspěchy. Dokonce i loňská mistryně Hafan tentokráte skončila mezi 

poraženými. Celkovým vítězem a nejlepším kuličkářem pro rok 2017 se stal Drop, jemuž 

se to podařilo v historii oddílu již podruhé. Zatímco my jsme si venku hráli, tak Ája 

dokončovala úklidové práce. 
 

  
 

 
 



Výsledky kuličkáře 2017: 
 

Mela \        

  Mela - Mela     

Hříbeček /    \    

         

Fišky \     Mela   

  Fišky   /    

Tlapka /  \    \  

    Fišky     

Pirát \  /      

  Bobr       

Bobr /        

        DROP 

Sova \        

  Sova       

Ptáče /  \      

    Drop   /  

Myšák \  /  \    

  Drop       

Drop /     Drop   

         

Mat \    /    

  Hafan \      

Hafan /   Hafan     

   /      

Ája - Ája       
 

A plnili jsme ještě jeden úkol etapové soutěže. Hafan nás rozdělila do dvou skupin 

(Drop – Mela – Ptáče – Tlapka – Hříbeček a Bobr – Pirát – Fišky – Mat – Myšák) a měli 

jsme co nejrychleji sesbírat pexeso, které bylo umístěno několik metrů od nás na trávě. 

Čekání na to, než jeden člen týmu dorazí a oznámí, co viděl, se nám zdálo dlouhé, a proto 

jsme si připravili lavičky, na kterých se týmy posadily. Tedy jen na začátku. Po prvních 

minutách se jednotlivé týmy postupně přibližovaly blíž a blíž k pexesu. A v závěru jednotlivé 

týmy již stály téměř u hranice pexesa. A nad tím vším bděl Hafan. V sesbírání pexesa zvítězil 

Bobrův tým, i když ani druhému týmu se špatně nedařilo. Ale přece jen, zvítězit může jen 

jeden!!! 
 

A po zábavě následují vždy povinnosti. Služba ve složení Mela, Mat, Hříbeček nám 

začala chystat večeři – vepřový guláš. Byl moc dobrý, jen Pirát cosi brblal, ale dělali jsme, 

že mu nerozumíme.  
 

 
 



Po jídle služba musela vše v kuchyni uklidit, zatímco my ostatní jsme volné chvíle 

využili k tomu, abychom si vyzkoušeli nějaké hry. Hrálo se Člověče, nezlob se!, Double, 

Supersix, zkoušeli jsme i testové otázky o znalosti České republiky a další. A kdo nehrál, 

tak si maloval či vymýšlel různé povídky a písničky.  
 

 
 

Konečně nastalo střídání služeb, příprava svačin na další den a již jsme se mohli 

odebrat do dívčího pokojíčku, kde se poslouchala další pohádka. A po ní jsme již šli spát. 

Dobrou noc! 
 

  
 

Jak Hafík hlídal 
zpracovaly Tlapka a Hříbeček 

 

Byl jeden Hafan, který neuměl hlídat. Bylo mu to trapné, protože bečel jak ovce. Přišel 

jeho pán a Hafan začal bečet. Pán se zhrozil, když slyšel Hafana bečet. Hafanovi bylo líto, 

že bečí jak ovce, tak se vydal do světa naučit se štěkat. Šel, šel a pak potkal dalšího Hafana. 

Ale nebyl to Hafan, byl to Rafan. A Hafan zabečel a Rafan se tak smál, až mu vystříkla 

z čumáku nudle.  

Hafan šel dál, dál, až potkal dalšího Rafana. Ale nebyl to Rafan, byl to Ňafan. A takhle 

to pokračovalo do té doby, dokud Hafana nezačaly bolet tlapky, protože šel dlouho po betonu, 

pardón, po asfaltu. Tak se rozhodl, že půjde domů, A jak šel domů, chtěl zaštěkat na pána, 

ale pán ho neslyšel, protože byl v hospodě. No tak Hafan prolezl dvířky na dvůr, a čekal, 

až přijde pán z hospody. Pán přišel z hospody a Hafan konečně nezabečel ani nebečel, ale 

začal štěkat. Pes Hafan se radostí hryznul do ocasu a vyletěl jako včela vpřed za pánem 

a povalil ho. Naštěstí se nic nestalo a byli v pohodě. Šli spát a Hafan si zalezl pánovi 

do postele. Spali, ale v noci někoho uslyšel Hafan za vrátky, a zaštěkal, jak to jen uměl. 

A bylo to pryč. 
 

Otázka 1: Kde byl pán? (správná odpověď – v hospodě) 

Otázka 2: Proč Hafana bolely tlapky? (správná odpověď – protože šel po asfaltu) 

Otázka 3: Které Hafany ještě potkal? (správná odpověď – Rafana, Ňafana) 
 



 

3. den – pondělí 3. 7. 2017 

Mikulov, Svatý kopeček
 

Služba v kuchyni: Pirát, Fišky, Ptáče 

 

snídaně: chléb s pomazánkovým máslem, čaj 

přesnídávka: 2 rohlíky s máslem, plátkový sýr, ovoce 

svačina: chléb s máslem a salámem, oplatek 

večeře: bavorská sekaná, brambory, zeleninová obloha, čaj 

 

Opět nás probudilo to nepříjemné Pirátovo volání „BUDÍČEK“. Po zhlédnutí počasí 

jsme usoudili, že tentokráte nenecháme nic náhodě a do našich batohů jsme si přidali kalhoty, 

mikiny a větrovky. Po snídani jsme opět vyrazili na břeclavské nádraží, avšak bez nemocné 

Sovičky a Mely, která dobrovolně zajišťovala její dozor. Naštěstí na Svatém kopečku 

v Mikulově již byla. V břeclavském parku jsme uviděli fontánu, jak z ní stříkala voda. 

Pro někoho to není zajímavé, ale pro nás ano, protože dosud z fontány voda nestříkala a nutno 

uvést, že kromě toho jediného dne jsme již fontánu v akci neviděli. 
 

 
 

Do Mikulova jsme dorazili kolem osmé hodiny ranní, a protože byl ještě čas jít 

na prohlídku mikulovského zámku a zahrad, rozhodli jsme se, že jako první navštívíme Svatý 

kopeček.  
 

 



 

Vyrazili jsme z nádraží po modré značce a ta nás zavedla k úpatí Svatého kopečku. 

Když Pirát viděl kopec, do kterého musí jít, chtěl se okamžitě vrátit, ale naštěstí ho přepadla 

zvědavost, a hrdinně vykročil vzhůru. Cestou jsme míjeli jednotlivé kapličky Křížové cesty 

a spící učedníky v Getsemanech.  
 

 

 

 

 

 
 

Kapličky pochází z roku 1786, sochy uvnitř již z roku 1700 a obrazy z roku 1865. 

Vrcholu Svatého kopečku vévodí kaple sv. Šebestiána, kterou v roce 1623 nechal postavit 

kardinál František z Dietrichsteina jako poděkování za ochranu města před morovou epidemii. 

Kaple byla v průběhu let několikrát upravována a největší úpravy se dočkala v roce 1672, kdy 

byla celá přestavěna. Nedaleká zvonice pochází z roku 1632. Nejprve v ní byl umístěn zvon 

sv. Šebestián a menší zvon sv. Anna, ale roku 1757 byly oba zvony během požáru po úderu 

blesku roztaveny. Nahradil je jeden velký zvon o hmotnosti 4.360 kg, průměru 185 cm 

a výšky 165 cm, ulitý ze starých. K jeho rozhoupání je potřeba čtyř zvoníků. 
 

 
 

Kapličku jsme si prohlédli a po prohlídce jsme obsadili vrcholové lavičky, abychom 

se mohli posilnit svačinami, které pro nás nachystala služba. Čokoládový Brumík chutnal 



všem, tedy všem, jen Pirát brumlal, že tlačenka by byla lepší... Ale je na táboře a musí jíst, 

co je mu připraveno.  
 

  
 

Honička na vrcholu kopce na vyčnívajících kamenech, kterou realizovali Bobr, Mat, 

Tlapka a Hříbeček, nebyla zrovna dobrou zábavou, neboť stačil jeden pád a postiženému 

bychom nechali „ochutnat“ dezinfekční prostředky. Raději jsme se vydali na další túru – 

k Božímu hrobu, jehož zakladatelem byl opět kardinál z Dietrichsteina. Základní kámen byl 

svěcen 2. 7. 1623, tedy před 394 lety, a stavba byla dokončena v roce 1630. V Božím hrobě 

byla uložena socha ležícího Ježíše Krista.  

  
 

Po zhlédnutí hrobu jsme se vydali na zpáteční cestě k vrcholu a cestou jsme udělali 

několik společných fotografií. A protože letos s námi nemohl být Ledňáček, z důvodu účasti 

na mezinárodní vědecké konferenci v Olomouci, tak Hafan s Pirátem museli přijít na to, jak se 

vyfotit společně. Po delší době se jim to podařilo. 
 

 
 



Sluníčko veselo rozhazovalo své paprsky po okolí a naše oblečení nás tížilo víc a víc. 

Inu, co se dalo dělat. Z vrcholu Svatého kopečku byly krásné výhledy do okolí Mikulova. 

Mohli jsme uvidět to, co jsme včera z důvodu deště nemohli absolvovat – Pálavské vrchy. 

Zcela vpravo byly vidět Děvičky, kousek od nich se týčil televizní vysílač Děvín a pod ním 

zříceniny Sirotčího hrádku. Když jsme se dívali blíže Mikulovu, tak jsme viděli pohoří 

Turold se svou jeskyní, v níž tak rádi přespávají zdejší netopýři, a také mikulovskou 

dominantu Kozí hrádek.  
 

 
 

Také pohled na Mikulov a jeho zámek byl nádherný. A vzadu za Mikulovem jsme 

mohli vidět rakouské větrné elektrárny. Ani se nám z toho magického místa nechtělo jít 

dolů. A aby věděli i ostatní návštěvníci Svatého kopečku, že jsme zde byli, tedy konkrétně 

jeden jeho člen, tak se Mat podepsal cihlou na bílé kameny. Zanedlouho však jeho nápisy 

omyje déšť. Tedy pokud nějaký bude... 
 

 
 

Na zpáteční cestě na náměstí v Mikulově jsme potkávali mnoho návštěvníků, kteří 

se šli podívat na Svatý kopeček. Byli jsme rádi, že my již jdeme dolů. Za chvíli jsme byli opět 

na úpatí kopce. Najednou šla kolem nás servírka s cedulí „OCHUTNÁVKA VÍNA“, kterou 

však nemohla umístit hned u sklípku, neboť černým písmem bylo na ceduli napsáno 



„68 kroků“. Pochopili jsme, proč tuto ceduli neustále třímala v rukou a kráčela společně 

s námi. Každý den musela jít s cedulí 68 kroků a na konci směny se zase s ní musela vrátit. 
 

 
 

Dorazili jsme na mikulovské náměstí se zámkem a první naše kroky vedly.... Kam 

jinam, než na WC. Teprve potom jsme se vydali na prohlídku zámku, i když někteří 

pod vedením Dropa to chtěli vzít přes zámecké zahrady. Blíže to ale bylo podle ukazatelů. 

Prohlídku renesančního zámku jsme vyloučili, neboť na konci 2. světové války byl 

vypálen německými vojsky. A přestože byl obnoven, nejednalo se již o autentický zámek. 

Ze zámeckých prostor jsme se rozhodli navštívit zámecké sklepení, kde se nacházely sudy 

a lisy na víno. Největší mikulovský sud patří k největším v Evropě. Přesným měřením bylo 

zjištěno, že se do něj vejde 1.014 hl vína a podle průvodkyně, Fiškiné spolužačky, byl 

naplněn pouze 2x. Sud váží 26 tun a svírá jej 22 obručí, z nichž každá váží 390 kg. Největší 

zádrhel musela průvodkyně řešit, když se jí Drop zeptal, z kterého roku je lis u vstupních 

dveří. Bylo to proto, že na ceduli byl uváděn rok 1631, ale na lisu jsme našli vyryté datum 

1883. Průvodkyně, známá to školní šprtka, byla touto otázkou zaskočena a prohlásila, že to 

neví, že si toho nevšimla. Asi se jen našprtá to, co musí... 
 

 



 

  
 

Po prohlídce jsme šli k náměstí již zámeckou zahradou, abychom se ještě několikrát 

pokochali pohledem na tajuplný Svatý kopeček. U kašny jsme dojedli naše zásoby, tedy 

někteří, a vydali jsme se na zpáteční cestu k vlakovému nádraží.  
 

 
 

Zde jsme opět navštívili důležitou to místnost a Drop s Ptáčetem hráli tleskanou o to, 

kde je osel. Kdo se spletl, vždy se mu načetlo jedno písmeno... A kdo že se tím oslíkem stal? 

Ten mladší to určitě nebyl. 
 

 
 



Konečně přijel vlak, do kterého jsme rychle nasedli, abychom za chvíli nevěděli, kam 

jedeme. Pospávala větší část členů tábora. V Břeclavi nás všechny Pirát vzbudil. Vystoupili 

jsme a vydali se směrem ke Kančí oboře. 

 

 Když jsme dorazili na ubytovnu, naše první starost byla, jak se má Sovička. Již 

od pohledu jsme viděli, že dobře a stejnou odpověď jsme dostali i od Mely. Ale naše 

zdravotnice byla neúprosná a nařídila na oběd suchou rýži. Večer konečně měla Sova změnu 

jídelníčku – obdržela nemaštěné brambory.  
 

Další naši starosti bylo, zda dostaneme meloun. Uspěli jsme a za chvíli se téměř 

všichni táborníci krmili červeným a chutným melounem. 
 

 
 

A po „nakrmení malých piraň“ a krátkém odpočinku se vydali Drop a Ája společně 

s některými členy na nákup potravin, zatímco ti nejmladší se chystali na galeje. Tedy, museli 

naškrábat brambory na večeři. Ten, kdo byl již v loňském roce na táboře, tak byl zkušený, 

což bylo vidět i v počtu oškrábaných brambor. Dokonce i Ptáče, které s námi na táboře ještě 

nebylo, zvládlo dva brambory. Jen Myšák se po celou dobu škrábání trápil s jedním 

bramborem a v samé závěru si ještě způsobil úraz – uříznul se... Ne nožem, škrabkou 

na brambory! Konečně se dostala ke své práci i dezinfekce. Myšák, jako správný chlap, 

zatnul zuby a nebrečel. A když přišel z nákupu Drop, tak mu ukazoval svůj zalepený palec. 
 

  
 



Služba ve složení Pirát – Ptáče – Fišky začala chystat dnešní večeři. Nejprve udělali 

čaj a teprve potom přišel čas na vaření brambor. Dali sice méně soli, ale za to přidali více 

kmínu. Kdo by se s tím tahal domů... Zatímco Ptáče a Fišky chystaly zeleninovou oblohu, tak 

Pirát se věnoval smažení bavorské sekané. Chvíli to trvalo, než osmahnul 60 kousků sekané, 

ale výsledek na sebe nenechal zase tak dlouho čekat. 
 

Drop se doslechl, že v okolí ubytovny řádí stádo kanců, a tak se, jako správný Bivoj, 

rozhodl jednoho z nich ulovit. Marně jsme ho přemlouvali, že to není tak lehké, že nemá s tím 

zkušenosti, ale nedal si nic vymluvit. A tak jsme mu nabízeli různé pomůcky, jako sekeru 

a pilu, ale zase marně. Nakonec šel na kance jen tak, s holýma rukama a s několika korunami 

v kapse. Jako by s penězi chtěl nad kancem zvítězit. Nebudeme vás dlouho napínat, ale jemu 

se to opravdu podařilo. Ani ne za 20 minut přišel na ubytovnu s kancem v ruce. Skvěle!!! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Než Pirát dokončil smažení sekané, my ostatní jsme se stihli mezitím okoupat a zahrát 

si bonbónový mini pétanque, který vymyslel Hříbeček. Až na táboře jsme přišli na to, že 

z našeho mini pétanque se nám ztratilo prasátko, tj. dřevěná kulička, která se hází na začátku 

hry. Úkolem soutěžících je svou kouli dohodit právě co nejblíže prasátku. Zvažovali jsme, 

jak budeme hrát bez prasátka, když Hříbeček přišel na to, abychom místo toho použili 

bonbóny. Nápad to byl skvělý a za chvíli jsme spotřebovali celý sáček. Výsledky byly různé. 

Jednou zvítězilo Ptáče, podruhé Pirát, potřetí Mat, pak Mela a Bobr nebo Drop. Každý si ten 

nějaký bonbón získal. 
 

 

 

 
 



Konečně zavelel Pirát, že je čas k večeři, ale do pár minut nezbylo v kuchyni nic 

a stejné nic bylo i na tábornických talířích. Tak moc všem dnešní jídlo chutnalo. Ještě zbývalo 

vše uklidit, umýt a předat kuchyň další službě. 
 

 
 

Po večeři si nás svolal do jídelny Hafan, abychom plnili další část etapovky. 

Tentokráte to bylo „lehké“, neboť podle chuti jsme měli poznat ovoce či zeleninu, ale při tom 

jsme museli mít zavázané oči. Když jsme si sundali šátky z očí, museli jsme na papír 

nakreslit, ne napsat, co jsme ochutnávali. Všichni jsme uhodli správně, že jsme měli mrkev, 

kiwi, citrón a banán... Radovali jsme se z našeho úspěchu, ale Hafan nás v tom dlouho 

nenechal. Tou kyselou pochutinou nebyl citron, ale limetka. A to je rozdíl! A bylo po bodech. 
 

Po etapovce jsme si šli vyčistit zuby, zalehnout do lůžek, případně se uvelebit na zemi, 

abychom mohli poslouchat další pohádce, tentokráte „O vlku a kůzlátkách“, kterou nám četl 

Drop. Ne vždy jsme stíhali sledovat, co se mezi vlkem a kůzlátky děje, neboť Drop to podával 

jednou v české variantě, podruhé v ostravské, a přitom do toho zakomponoval různé zajímavé 

zvuky. Smíchy jsme se váleli po lůžkách i po zemi, až nám slzičky z očí skrápěly. Konečně 

Drop pohádku dočetl a my jsme po ní šli rozjařeně spát. Chrup, chrup... 
 

  



4. den – úterý 4. 7. 2017 

VVaallttiiccee,,  pprroocchháázzkkaa  lleeddnniicckkoo--vvaallttiicckkýýmm  aarreeáálleemm  
 

Služba v kuchyni: Ája, Myšák, Tlapka 

 

snídaně: vánočka s máslem a marmeládou, čaj 

přesnídávka: 2 rohlíky s tvarohovou pomazánkou, ovoce 

svačina: chléb s máslem a paštikou, oplatek 

večeře: špagety s kečupem a strouhaným sýrem, čaj 
 

Táborový každodenní rituál se nám již po čtyřech dnech stává monotónní. Vstávání, 

výprava, usínání... Ale takto vypadá putovní oddílový tábor, při němž je čas na hry omezená 

pouze podle denních možností. Někdy přijdeme z výpravy dříve, jindy později, někdy svěží, 

jindy unavení. Opět kolem šesté hodiny ranní nás Pirát vzbudil a po snídani jsme zase vyrazili 

k břeclavskému nádraží. I když se může zdát, že těch 2,5 km je daleko, tak přece jen 

je zvládáme již rychle, asi za 20 minut. A to jsme ještě stačili vyfotit Terezku (Hříbečka) 

před hotelem Terezka. 
 

 
 

Cestou na nádraží nad námi zářila modrá obloha, na níž se proháněly mráčky různých 

nádherných tvarů. 
 

 

 
 

 

Na dnešní výpravu dokonce s námi vyrazila i Sovička, která již od včerejšího dne 

neměla teplotu. Zdravotnice pro jistotu nařídila ještě dietu, ale banán ke svačině byl pro Sovu 

příjemným balzámem na žaludek. 
 



Břeclavský vlak je však nějaký začarovaný, sotva do něho nastoupíme, tak někteří naši 

členové hned v něm usínají. Mezi největší „spáče“ letošního tábora bude patřit určitě Fišky, 

ale sekundují jí také Drop, Bobr, Myšák a další členové.  
 

 
 

Vlakem jsme dojeli na zastávku Valtice – město, odkud jsme měli pokračovat pěšky 

k zámku. A co myslíte, měl Pirát mapu? Neměl! Však také na co, vždyť všichni vidí, kde 

zámek je, takže není problém se k němu dostat, že? Asi měl v tom tentokráte pravdu. Vyrazili 

jsme po červené značce směrem k valtickému náměstí. Cesta vedla kolem domků, od nichž 

byla odtoková voda svedena kanálky do příkopu. Jenže chvilková Myšákova nepozornost 

měla za důsledek to, že Myšák chytal ve Valticích zajíce. Je to divné, že tomu tak bylo 

ve městě, ale když chtěl... Roztáhnul se na dlažbě do délky i do široka. Naštěstí se mu nic 

nestalo a dezinfekce odpočívala i nadále ve Fiškiným batohu. A jen tak mimochodem, nebyl 

to první pád člena na táboře. Jako první totiž upadnul Pirát při výpravě z Dívčích hradů 

do Pavlova, ale náš fotograf nebyl pohotový a tento „významný“ moment nestačil zachytit. 

To jste měli vidět, jak si Pirát pomáhal rychle ze špinavé země. Jako mladík... 
 

 
 

Z Valtického náměstí jsme to již měli kousek do zámku. Jenže byl ještě čas 

na prohlídku, tak jsme začali hledat odpočinkovou místnost – WC. První hledání bylo 

neúspěšné, neboť nápis na dveřích hlásal, že mají zavřeno, ale druhé hledání, přímo v areálu 



valtického nádvoří, již úspěšný byl. Z textu vstupného na WC jsme ještě zjistili, že tento lístek 

můžeme použít jako slevu při nákupů dárků v místní prodejně. No, nevyužijte toho. Každý 

si mohl koupit táborové zvířátko, ať už v modré, zelené nebo hnědé barvě, a při závěrečném 

účtování jsme slevy uplatnili. Je rozdíl, když za zvířátko jsme měli zaplatit 39 nebo 29 korun. 

Každý se těšil, že zvíře dostane ihned, ale Pirát rozhodl, že ho táborníci dostanou 

až v posledním vlaku, kterým pojedeme domů. Nepomáhalo škemrání, dělání krásných očí, 

Pirát byl neoblomný. 
 

Prohlídku interiéru valtického zámku jsme si nenechali ujít, zvláště když Pirát nám 

sdělil, že jemu se zámek líbí více než Lednice. Možná, že mu dáme za pravdu. Při vstupu 

do zámeckých místností se nechal Pirát společně vyfotografovat s nějakou osobnosti 

Lichtenštejnského rodu, na jehož jméno si již nepamatujeme.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Za chvíli začala prohlídka zámku, před níž jsme si všichni museli nazout papuče, 

neboť celá návštěva místností vede po parketách. Papuče se nám moc líbily, dobře se v nich 

klouzalo a mladší členové, Hříbeček a Tlapka, v nich dokonce několikrát tančili.  
 

  
 

Průvodkyně nás vedla napříč místnostmi... Napravo vidíte, nalevo vidíte, nahoře 

vidíte, z okna vidíte... Až se nám z toho točila hlava. Je nutné však informovat čtenáře, 

že prohlídka byla zajímavá a jednotlivé místnosti se nám opravdu líbily. Naším posledním 

zastavením byla zámecká kaple, v níž právě hrála jedna dívka na harfu. Zvuk tohoto 

strunného nástroje se rozléval nejen do prostoru kaple, ale i do přilehlé místnosti, v níž jsme 

se právě nacházeli. 
 

 

 

 

 
 

Po prohlídce jsme se u zámecké kašny posilnili našimi zásobami a na zámeckých 

schodech udělali společnou fotografií, i když tentokráte nadvakrát, ale mistr Ledňáček to 

spravil.  
 



 
 

Konečně jsme se vydali na dalekou cestu, abychom navštívili nejzajímavější místa 

lednicko-valtického areálu. Opět jsme kráčeli po červené značce a to tak, že jsme se vraceli 

k nádraží, odkud jsme ráno vyrazili k zámku. Značka nás vedla kolem železniční tratě, 

vinicemi a po pískové cestě. Mnozí si z nás ten písek nesli v botách několik hodin, než 

se odhodlali ho vysypat. Když jsme však při výstupu z malého lesíku uviděli tu hroznou cestu, 

po níž jsme měli jít, byli jsme vděčni za to, že sluníčko dnes odpočívalo. Před námi byl 

tříkilometrový úsek, na němž se nebylo kde před sluncem ukrýt. Po 3 km jsme si museli 

odpočinout, pojíst a napít, když v tom z lesa začali vyjíždět příslušníci policie na koních. 

Mnozí z nás viděli poprvé policajty na koních. A jak jsme z toho byli v úžasu, tak jsme je, 

jako slušní vesničané, i pozdravili. Odpověděli nám a usmáli se na nás. 
 

  
 



Po odpočinku jsme i nadále pokračovali po červené značce a zanedlouho jsme se 

dostali k prvnímu našemu cíli – loveckému zámečku Rendez-vous, nebo též Dianin chrám. 

Tuto budovu nechal v roce 1812 postavit Jan I. z Lichtenštejna dle náčrtu Josefa Hardmutha, 

a na jeho zdech je nápis: „Chrám tento, jasná ty Fébovo sestro, je zasvěcen tobě, bez škody 

ať roste k poctě tvé háj ten stále!“ Romantický zámeček je stavbou, připomínající jeden 

z vítězných oblouků starověkého Říma, je vyzdoben sochami Diany z kamene. Rendez-vous 

má tři poschodí se sálem který sloužil jako shromaždiště panstva na lov. Ta představa, kolik 

že schodů budeme muset vylézt, nás děsila, a proto jsme se nevydali na prohlídku zdejších 

zákoutí. 
 

 

 

 

 

 
 

Do záznamníků jsme si dali povinné razítko, zakoupili turistické vizitky a vydali jsme 

se opět po červené značce k dalšímu zastavení, ke kapli svatého Huberta. Ono se to dobře 

píše, ale hůře pěšky šlape. Ujít další tři kilometry nebylo zrovna moc jednoduché, zvlášť 

když kolem vás neustále jezdili cykloturisté. Ale jedna cesta pařila všem, takže my jsme 

kráčeli vlevo a oni museli jet vpravo. Až na jednu výjimku to všichni cyklisté pochopili. 

Protože cesta vedla krásným borovým lesem, tak nám další tři kilometry uběhly velice rychle. 

Za chvíli jsme se octli u kaple. 
 

 

 

 

 
 



Opět jsme se poskládali na schody, udělali společné foto, a pojedli... Po prohlídce jsme 

se vydali na cestu ke třem Gráciím. Kráčeli jsme a kráčeli, už jsme už ani mluvit nemohli, 

když se najednou před námi objevila... kadibudka TOI-TOI. Byli jsme z toho velice 

překvapení, ale velmi rádi jsme ji vyzkoušeli. Však už bylo potřeba.  
 

 

 

 

 
 

A kousek od budky se nacházel chrám Tří Grácii, což jsou nahaté a baculaté 

krasavice, lépe řečeno bohyně Athéna, Afrodité a Artemis. Ztepilé ženy se vypínaly 

na podstavci, umístěném uprostřed upravené plochy. Dokola je obtáčí půlkruhová klasicistní 

stavba z dílny Jana Karla Engela, ale interiér této stavby s mozaikovou podlahou byl 

pro běžné návštěvníky uzavřen. Sousoší Grácií vytesal z jediného balvanu Leopold Fischer 

a původně zdobily zámecký park v Lednici. 
 

 
 

No, a nebyli bychom to my, abychom se jako tří Grácie též nechali zvěčnit. 

Pod sochou se utvořila trojice nebo čtveřice členů, která zaujala nějaký ten postoj a nechala 

se vyfotit. Naštěstí při tom fotografování zapomněli odhodit svůj šat. Tedy, ještě že tak, 

nevím, jak by se zdejší návštěvníci koukali na naše tří Graciáky – Dropa, Bobra a Piráta. 

 

 

 

 



  

  
 

Po fotografování jsme opět po červené značce vyrazili směrem k Lednici. Vyhnuli 

jsme se informačnímu centru v Novém Dvoře, kde se uprostřed areálu pásli koně, a tentokráte 

již horší cestou jsme šlapali dál. Na cestě jsme spatřili zajímavé dláždění, které někdo jako 

návoz dovezl na cestu. Uvažovali jsme, zda se náhodou nejedná o archeologické naleziště. 

Tolik tam té dlažby bylo. 
 

Jenže nebyl by to Pirát, abychom zase trochu nezabloudili. Těsně před Mlýnským 

rybníkem chtěl i nadále kráčet po červené značce, to bychom také došli do Lednice, ale 

původně jsme měli jít již po značce žluté. Naštěstí si toho všimli ostatní a rychle se vrátili. 

Hned kousek vedle „bludiště“ vedla železniční trať, na které se v roce 1992 pár hrdinných 

členů oddílu fotografovalo. Přežili všichni. 
 

  
 



Asi v polovině cesty kolem rybníka jsme narazili na vyhlídku. Byla to dřevěná 

konstrukce vysoká pouze 4 metry a byla postavena pro sledování ptactva na Mlýnském 

rybníce. A opravdu, více než ptactvo na rybníce jsme z vyhlídky neviděli. A to jistě byla 

stavba dotována z finančních prostředků Evropské unie. 
 

 
 

Zklamaně jsme toto místo opustili a pomalu se blížili k dalšímu zajímavému objektu – 

empírovému Apollónovému chrámu z let 1817-1819. Nepřehlédnutým objektem této stavby 

byly dórské sloupy, za nimiž je znázorněn mytologický výjev boha Apollóna na slunečním 

voze. V horní části chrámu byly umístěny sochy ze zrušeného Chrámu Múz. V horní části 

objektu se nacházela vyhlídková terasa s dalekohledem a za nízký obolus jsme toho využili 

i my. Protože dalekohled byl vysoko, tak ti menší členové se mohli dívat tak akorát na oblohu 

s mráčky, ale to mohli dělat zadarmo i ze schodu chrámu, ti větší již měli lepší zážitek, 

protože se jim naskytl jedinečný rozhled po širokém okolí – Pálavské vrchy, Lednice nebo 

Lednické rybníky. Někteří šli z vyhlídky dolů zklamaně a Drop si nezapomněl rýpnout 

do zdejšího průvodce. Bylo mu řečeno, že památkáři nedovolí nejen židličku k dalekohledu, 

ale ani přesunutí na jiné místo. Ale uvažoval někdo, že by se přidal ještě jeden, menší, 

dalekohled? 
 

 

 

 
 

Z Apollónova chrámu jsme kráčeli dále po žluté na zastávku Lednice – Apollo. 

Konečně jsme na místo dorazili. A protože jsme měli ještě čas, rozhodli jsme se navštívit 

místní občerstvení. Pirát objednal všem kofolu, malým menší, velkým větší, a to jste měli 

vidět Sovičku, když svými kukadly žadonila Piráta, aby si mohla také dát. Zdravotnice byla 

zpočátku proti, ale nakonec souhlasila a Sovina kukadla se rázem rozzářila. Než byste 

napočítali do třinácti, tak byste jen těžko hledali, kolik kofoly ještě zbývá táborníkům vypít. 



Takovou asi měli žízeň. A navíc po vynikajícím výkonu vždy kofola přišla vhod. Jen 

si vzpomeňte na Jeseníky, kde naším cílem nebyly ani tak navštívená místa, ale závěrečná 

konzumace kofoly. 
 

  
 

Na zastávce jsme využili blízkosti rybníku a šli se podívat na kačenky a v závěru 

čekání se někteří členové rozhodli, že budou mávat projíždějícím řidičům. Ještě, že nejela 

kolem policie, protože by nám určitě dala pokutu za rozptylování řidičů.  
 

 
 

Když dojel autobus, rychle jsme do něj nastoupili, abychom o několik minut později 

vystoupili na zastávce Lesní v Břeclavi. A odtud to již bylo sice kousek na ubytovnu, ale to 

by nesměl stát v cestě Penny market, kde jsme si nakoupili nové zásoby pití. 
 

 
 

Na ubytovnu jsme došli tentokráte zničeni, neboť celkem jsme nachodili 

18 kilometrů, což už je dost i na tak zkušené turisty, jako jsme my. Pokud si myslíte, že jsme 

s sebou praštili na lůžka, tak to si myslíte špatně, neboť Hafan nám chtěl ukázat, kolik síly 



ještě máme a připravil nám další část etapové soutěže – tváře. Původně jsme měli hrát 

s veškerými obličeji, ale na přímluvu Fišky a Piráta jsme dávali dohromady jen poloviční 

množství, I to stačilo. Nejprve nás Hafan rozdělila na dva týmy (Bobr – Drop – Ája – Mat – 

Sova – Myšák a Mela – Pirát – Ptáče – Fišky – Hříbeček – Tlapka) a do prostoru kolem 

ubytovny připravila několik zločineckých tlup.  
 

 

 

 

 

Naším úkolem bylo, abychom si zapamatovali detaily obličejů a za pomocí 

předkreslených fólií jsme je u stolku museli zase složit. A zapisovatelé obou týmů vše pečlivě 

zaznamenávali do připravených papírů. Nejhorším úkolem bylo určit jméno šéfa bandy 

u Schubertovců. Tým od Fišky jméno správně neurčil, tedy netipnul, a tudíž skončil 

na pěkném druhém místě. Zvítězil tým Bobra poměrem 270 : 258 bodů, což bylo velmi 

těsné vítězství. 
 

  
 

Když jsme dohráli tváře, mohli jsme se jít konečně koupat. Jenže do koupelny nám 

z neznámých důvodů nalétali křídlatí mravenci, a abychom se mohli mýt, museli jsme se 

jich nejprve zbavit. Ještě, že jsme měli repelenty. Ty byly na ně dostatečně účinné a za chvíli 

po nich zůstala jen hromádka. 
 

 



 Protože jsme měli v mytí zpoždění, museli jsme přidat na tempu a nikdo nemohl být 

v koupelně déle než 5 minut. A kdo přetáhl, tak už Pirát volal, že zastavuje vodu. Spěchali 

všichni. Dokonce i služba, která pro nás připravovala oblíbenou večeři – špagety s kečupem 

a strouhaným sýrem. A protože Pirát nemá špagety moc rád, tedy hlavně kečup, dostal 

na večeři zbývající brambory. Ten byl šťastný... 
 

 
  

Po jídle jsme se po skupinkách věnovali hrám, někdo skládal literární výtvory 

a nejmenší se snažili vytvořit za pomocí listů, šišek, větviček a kamení různé domečky. 

A když je to přestalo bavit, zkoušeli prolézat mřížovím branky i velké brány. Nevím, jak 

se dívali na ně projíždějící cykloturisté... 
 

  
 

 Netrvalo to dlouho a začalo se stmívat. Rychle jsme si umyli zoubky, poslechli jsme 

další z pohádek a hurá do postelí... Dobrou noc, ať vás komáří štípou celou noc! 
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Lednice, Minaret, Janův hrad
 

Služba v kuchyni: Bobr, Mat, Hříbeček 

 

snídaně: chléb s máslem a salámem, čaj 

přesnídávka: 2 rohlíky s máslem a měkkým sýrem, ovoce 

svačina: chléb s máslem a plátkovým sýrem, oplatek 

večeře: zeleninová polévka, chilli con carne, chléb, čaj 

 

 Ranní vstávání nám vždy dělalo potíže, neboť se nám z vyhřátých pelíšků nechtělo. 

Ale Pirátův hlas byl nekompromisní, a tak jsme vylézt museli. Rychle jsme se umyli, učesali, 

ustali, dali si snídani a vyrazili ven. Nad námi opět zářila modrá obloha, na níž se proháněly 

mráčky, a zdálo se, že dnes horko opět nebude. 

 Tentokráte jsme již nemuseli chvátat na vlakové nádraží, ale šli jsme na autobusovou 

zastávku. Když jsme kráčeli kolem břeclavského zámku, tak jsme nemohli jít po silnici, ale 

jako správní vesničané v městě jsme šli co nejrovněji po trávě před zámkem. Co by si o nás 

někdo pomyslel, kdyby nás viděl takhle jít. 
 

 Dorazili jsme na zastávku, kde jsme zaujali všechny lavičky a čekali na příjezd 

autobusu. Ten nás dopravil na náměstí v Lednici, kde jsme vystoupili. Opět bylo jedno čím 

jedeme, protože Fišky opět usnula. 
 

 

 

 

 

 

Sotva jsme udělali pár kroků, již jsme se ocitli v lednickém zámeckém parku. Cesta 

byla vysýpaná pískem, takže každou chvíli jsme museli zastavit, abychom si nepříjemný písek 

vytřepali z bot. Do otvírací doby zbývalo ještě několik desítek minut, které jsme věnovali 

procházce zámeckou zahradou a posilnění.  

Jen Hafana bolely záda, tak musel pod dohledem zdravotnice Fišky postoupit 

operaci. Lehla si na jednu z laviček, otočila se na břicho a očekávala, co se bude dít. Fišky 

vzala Ptáče, postavila ho na Hafanova záda, a to se muselo procházet po jejich zádech. Hafan 

sice něco říkala, ale v tom dřevu lavičky to naštěstí nebylo slyšet. Operace se však zdařila 

a pacientka byla schopna dalšího pochodu... 

 



 
 

  
 

  
 

 Když se blížil čas otevření pokladny, tak se Pirát s Dropem postavili k jedné ze dvou 

pokladen. Bohužel, vybrali si tu špatnou. Zatímco jejich pokladna byla stále ještě zavřena 

(pokladní musel dopít svou ranní dávku piva), tak druhá pokladna již dávno jela. Jenže 

pozdějším otevřením pokladny to neskončilo... Konečně se i první pokladna otevřela a Pirát, 

který stál ve frontě první, nahlásil, že chce 4 lístky na druhý okruh... Více říct nestačil 

a pokladní suše oznámil. „Tyto lístky neprodávám, prodávám jen na I. okruh!“ A vyhodil 

Piráta od pokladny... Ten byl hodně naštvaný, ale co mohl dělat... Když narazíte na blbce, 

raději se mu vyhněte!  



A tak Pirát přešel do druhé pokladny, kde pro nás zakoupil lístky na prohlídky. On byl 

tak naštvaný, že raději na žádnou prohlídku nešel... Od pokladní druhé pokladny se však 

dozvěděl, že stejně jako ona prodává lístky na všechny okruhy, tak toto může dělat i pokladna 

první... A to Piráta rozčílilo ještě více... Zatímco my jsme se věnovali prohlídkám 

jednotlivých komnat, tak Pirát se uklidňoval v zámeckém parku. 
 

 

 

 

 

  
 

 Po prohlídce dětských komnat si vzal mladší členy na starosti Mat a společně šli ještě 

na prohlídku lednického skleníku, kde měly být půlmetrové ryby... Samozřejmě, že nebyly, 

ale když děti přicházely k Pirátovi, tak ukazovaly, že tam byly ryby již téměř metrové... Asi 

si hráli na rybáře... Po návštěvě skleníku Mat zavedl nejmladší členy do parku, kde společně 

očekávali příchod starších členů. 
 

 
 



 Konečně jsme byli všichni pohromadě. Opět jsme vytáhli své zásoby, posilnili se 

a mohli jsme se vydat na cestu k Minaretu. Cesta vedla kolem lednického rybníku, římskému 

akvaduktu a části zvané Peklo. A zatímco my jsme kráčeli pěšky, tak movitější návštěvníci 

se nechali vozit bryčkou, kterou tahali koně.  
 

 

 

 

 

 
 

Asi po půl hodině jsme dorazili k Minaretu, který je asi 62 metrů vysoký a pro svůj 

vzhled se mu také říkalo Turecká věž. Jedná se o jediný minaret v České republice, který 

nechal postavit Alois I. z Lichtenštejna v letech 1797-1802 podle návrhu Josefa Hardmutha, 

který byl známý výrobce tužek. Svým tvarem Minaret také tužku připomíná. Stavba byla 

provedena na močálovitém měkkém podloží, a tak k zajištění základů bylo použito roštu 

z 96 ks silných kmenů, sepjatých železnými sponami a 500 ks pilotů z dubového dřeva 

o délce 17 metrů. Věž byla vystavěna v maurském slohu a na její výzdobě se zřejmě podíleli 

arabští umělci. 

 Prohlídka interiéru věže není běžným návštěvníkům umožněna, takže ten, kdo se 

do těchto prostor dostal, a bylo to i několik členů oddílu, může být rád, že viděl zajímavé 

místnosti vyzdobené orientálními ornamenty. 
 

  
 

 Využili jsme toho, že je možno prohlédnout si okolí lednického zámku z vrcholu, a tak 

po více než 300 schodech jsme konečně mohli vidět neobyčejný pohled na zámek 

s rybníkem. Z důvodu úzkého schodiště šli na vrchol jen někteří členové – Drop, Mela, Bobr 



a Mat, na vyhlídce v polovině věže skončili Pirát a Ptáče. Ostatní členové z bezpečnostních 

důvodů na nás čekali u paty věže. Když jsme sešli z věže dolů, mohli jsme se vydat na další 

cestu, tentokráte k Janova hradu. 
 

 

 

 

 
 

 Nejprve jsme se vrátili na začátek lednického parku, abychom po zelené značce mohli 

jít k zřícenině hradu. Později jsme zjistili, že jsme si cestu prodloužili zbytečně, neboť 

u Minaretu byla možnost odbočit přímo na cestu, která by nás k hradu dovedla... Inu, ten 

upgrade bude asi třeba.... A nebo příště vzít s sebou mapu!!! Sluníčko nepříjemně hřálo, ale 

naše cesta naštěstí vedla skrz les, takže paprsky nás na bílých tělech moc nešimraly. Když 

jsme vyšli z lesa, rozprostřel se před námi Janův hrad v celé své kráse. 

 Janův hrad, běžně zvaný Janohrad, je pseudogotická napodobenina hradní zříceniny 

z let 1801 – 1808 postavena pro knížete Jana I. z Lichtenštejna, Projektu se ujal opět Josef 

Hardtmuth, vynálezce tužky a továrník, který je začal vyrábět. Kameny na stavbu byly 

přivezeny z velkomoravského hradiště Pohansko... A pak, že jsme neviděli alespoň část 

Pohanska!!! Hrad byl obyvatelný a sloužil v době honů jako myslivna a lovecký zámeček. 

Využili jsme nabídky prohlídky hradu a postupně jsme se prošli celým interiérem. 
 

  
 

 
 



A protože nás zase zdržovali ti, kteří šli navštívit nejzajímavější místnost – WC, 

rozhodli jsme se, že před další cestou se posilníme. Rozložili jsme se před hradem u stromu, 

který byl dějištěm natáčení filmu Osada Havranů a sám hrad sloužil z části k natočení 

pohádky Sedmero krkavců.  
 

 
 

Po jídle jsme se vydali opět po zelené značce na další šestikilometrovou túru, která 

nás měla dovést až do Kančí obory. Představa chůze po rozpáleném asfaltu a vysmáté 

sluníčko Piráta děsila, ale byl velmi překvapen, když jsme za hodinu a čtvrt již všichni byli 

v ubytovně. No, cesta to opravdu moc příjemná nebyla, zvláště, když kolem nás jezdili 

neustále cykloturisté, kteří nás někdy i ohrožovali. V jednom momentu se dokonce zdálo, 

že cyklista zastaví a zbije Piráta, který nechtěl ze své části cesty uhnout. Naštěstí ho cyklista 

objel a něco na něho volal, ale Pirát jen suše oznámil: „Jsem na svoji půlce. Já vlevo, 

ty vpravo!“ 
 

Jakmile jsme došli na ubytovnu, tak služba nakrála studený meloun a my jsme si 

na něm velmi pochutnávali. Všichni jsme byli rádi, že jsme dnešní výpravu zvládli. Nikdo 

opravdu nekňoural, nikdo si nestěžoval, že ho bolí nožičky... Šlapali jsme a šlapali... 

A po melounobraní jsme odpočívali.  
 

  
 

Protože jsme byli všichni k.o. a zpocení, rychle jsme se vystřídali ve sprše, kde jsme 

se pod studenou vodou vzpamatovali. Po umytí následovala další část etapovky – turnaj 



v pexesu. Rozlosované dvojice měly během 5 minut najít co nejvíce dvojic. V jednu chvíli se 

zdálo, že ti lepší nejsou ti nejmladší, ale ti druzí. Asi tu hru dobře ovládali z mládí. Finálovou 

dvojici tvořili Hříbeček a Mat, který v posledním zápase těsně zvítězil. 
 

 

 

 

 

 
 

Výsledky táborového turnaje v pexesu 2017: 
 

Hafan \        

  Tlapka       

Tlapka /  \      

    Mat     

Mat \  /  \    

  Mat       

Fišky /        

      Mat   

Myšák \        

  Pirát   /  \  

Pirát /  \      

    Mela     

Ája \  /      

  Mela      Mat 

Mela /        

       /  

Drop \        

  Sova - Sova     

Sova /    \    

      Hříbeček   

Ptáče \    /    

  Hříbeček \      

Hříbeček /   Hříbeček     

   /      

Bobr - Bobr       

 

 



Po turnaji v pexesu následovala večeře a po ní jsme se shromáždili u ohniště, kde nám 

Drop přečetl pohádku „O Palečkovi“, a poté jsme se pokusili o společný zpěv. Zazpívali 

jsme několik písniček, ale břeclavští komáři byli tak dotěrní, že jsme po chvíli prchli 

do budovy. Však pamětníci vzpomínají, když při putování Břeclavskem nás v roce 1992 u Tří 

Grácii přepadly konvoje komárů a dělaly na nás noční nálety Nepomohlo ani to, že jsme 

v létě a za pěkného počasí spali v pláštěnkách, čepicích a s rukavicemi... Ty potvůrky na nás 

nalétávaly od desáté hodiny večerní až do rána bez přestání. Ani jsme se nevyspali. Korunu 

tomu všemu dal Supův výkřik kolem páté hodiny ranní: „Táhněte, já chci spát!“ Ani to 

nepomohlo, a my jsme se tehdy sbalili a vyrazili na další cestu, abychom utekli z jejich 

teritoria. 
 

  
 

Po táborovém zpěvu, které připomínalo spíše kokrhání, jsme začali uvažovat, že 

bychom mohli udělat večer bobříka odvahy pro mladší členy. A protože nebylo kde pořádně 

jít, připravovali jsme trať kolem jednotlivých budov v areálu. Nejprve se zašly koupit svíčky, 

abychom jimi vyzdobili cestu, připravil se papír s datem konání bobříka a těšili jsme se 

na večer. Bylo kolem půl desáté a venku stálé světlo, ale z houstnoucích černých mraků, které 

nevěštily nic dobrého, jsme měli až strach..  
 

  
 

Pirát nám tvrdil, že ti nejmenší budou mít stejně strach někam jít. Nevěřili jsme mu, 

ale brzo nás o tom přesvědčil. Požádal Ptáče, ať mu přinese šišku, která je mezi budovami. 

Sama nechtěla, a tak šla nejprve s Hafanem, ale to tak, že šla za ním asi metr vzadu a poté 

absolvovala celou trať s Bobrem. Rozhodli jsme se, že tedy bobříka odvahy uděláme hned 

a nebudeme čekat na půlnoc.  

Jenže na vlastní akci se Ptáče zmátořilo a celou trať zvládla sama a ještě se dokázala 

podepsat na papír. Po ní se vydal na lov bobříka Myšák, který měl strach z bouřky. A jak 

naschvál, tak ve chvíli, kdy on kráčel svou trať, tak několikrát nepříjemně zahřmělo. Ale 

i on se dokázal na papír podepsat. Po dvou našich nejmenších šly na lov Hříbeček, Tlapka 



a Sovička. Přestože se snažili starší členové je mírně strašit nějakým škrábáním, házením 

šišek na plechovou boudu apod., tak neuspěli. I tyto dívky bobříka odvahy zvládly. Jako 

poslední šel Mat. Pro nejstaršího účastníka zřejmě nejlehčí bobřík... Alespoň to měl být... 

Ale určitě nebyl. Starší členové pro něj nic speciálního nepřipravovali, ale shodou náhod 

se stalo to, že v okamžiku, kdy Bobr udeřil do plechové boudy, tak zároveň zahřmělo, 

zablýskalo se... a i my, kteří jsme jen vše pozorovali, jsme se velice lekli. A nejenom my, jak 

nám Mat později prozradil, i on se velice lekl. Jenže, než Mat dorazil k listině, kde se měl 

podepsat, začalo tak hustě pršet, že už ho žádná listina nezajímala a spěchal do útrob 

ubytovny. A předmětná listina nezajímala ani starší členy, kteří se snažili před bouřkou ukrýt 

v ubytovně. I tak přibíhali promočeni... V hustém dešti pro listinu museli jít Bobr s Pirátem... 

A výsledek – totálně promočeni, ale listina zachráněna. 
 

 
 

Plní nejčerstvějších zážitků jsme usínali a těšili se již na zítřek, až pojedeme domů – 

do svých postýlek. 
 

 



6. den – čtvrtek 6. 7. 2017 

poznávání Břeclavi, odjezd domů
 

Služba v kuchyni: Drop, Sova, Ptáče, Myšák 

 

snídaně: jogurt s rohlíkem, čaj 

přesnídávka: 2 rohlíky, čokoláda, ovoce 

balíček na cestu: rohlík, ovocná přesnídávka, oplatek Brumík 

 

Jakmile se rozbřesklo, očekávali jsme Pirátovo volání, že máme vstávat, ale nic... 

Že by Pirát zaspal? Postupně jsme se probouzeli, ještě chvíli polehávali na lůžku, ale pak 

nám to nedalo a vstali jsme. Pirát seděl v jídelně, snídal a četli si při tom noviny. Připravoval, 

kam dnes dopoledne vyrazíme. A protože včera se v důsledku lovu bobříka šlo spát pozdě, tak 

nikoho nebudil a očekával, kdy vstaneme sami. Dokonce nám odpustil táborovou rozcvičku. 

Jenže ne pro všechny bylo ranní probuzení. Myšákovi se v noci zdálo, že se potírá 

opalovacím krémem a hle, ráno se probudil bílý. Také Mat s Tlapkou vypadali, jako by je 

přepadli indiáni a pomalovali válečnou barvou. Jejich řádění uniklo Ptáče, protože si své 

zbarvení utřelo v noci do spacáku. Ale nebyli to indiáni, za vše může zubní pasta 

DENTALUX. Inu, kdo je poprvé s oddílem na táboře, takhle nějak dopadne. 
 

 

 

   
 

 Po snídani jsme si začali balit své věci... Uff, to byla fuška... Za pomocí starších 

členů, a především trochu násilí, jsme naše věci narvali do batohu. Abychom mohli nabalit 

velké batohy, bylo nutné vše z nich vyndat a správně uložit. Co myslíte, že objevil Drop 

pod pláštěnkou Myšákova batohu. Kdo hádá, že jídlo, tak hádá správně. Myšák chtěl 

asi doma ukázat, co všechno jsme měli na svačinu. Ale pozornému Dropovi to neuniklo. 

Myšák nemusí být smutný, protože takové experty jsme již měli – Bazilišek, Petrklíč... 
 

 
 



A když se dobalily věci, začaly se uklízet jednotlivé prostory. Nejprve spížka, 

koupelna a jednotlivé pokoje. Poté jídelna a kuchyň. Všechny batohy jsme si proto přemístili 

na chodbu. Když jsme dokončili úklid první části rajónů, šli jsme na prohlídku Břeclavi. 
 

  
 

 Cestou jsme pod břeclavským zámkem objevili „zapomenutou“ japonskou rikšu 

a Mat ihned vyzkoušel, jak se na ní jede, zatímco Tlapka se nám snažila načepovat pivo. 
 

  
 

Ačkoliv v průvodci bylo napsáno, že pod vodárenskou věži je muzeum, když jsme 

přišli na samotné místo, tak jsme zjistili, že vodárenská věž z roku 1927 je uzavřena. 

Až na místě jsme zjistili, že muzeum se nachází několik desítek metrů od muzea a je ještě 

zavřené... Vyrazili jsme proto do Albertu, ten zavřen nebyl, abychom si dopřáli první, 

a zároveň poslední, táborové nanuky. 
 

 
 



 Posilnění jsme se vraceli zpět, když Barry (tedy Bobr) objevil svůj boutique, u něhož 

se nechal vyfotit. Po nezbytném focení jsme za chvíli dorazili k muzeu, kde jsme navštívili 

výstavu Vládci noci. Každý dostal malinkatou baterku a mohli jsme jít na prohlídku... 

Zpočátku jsme nechápali, ale když jsme zavřeli za sebou dveře, a kolem se rozprostřela úplná 

tma, tak jsme pochopili. Zapnuli jsme své baterky a uviděli jsme zvířátka, kterým pohyb 

v noci problém nedělá – kočku, bobra, sovu, lva, myšku a další... Výstava se nám moc líbila. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pomalu jsme se vydali na zpáteční cestu k ubytovně, ale ještě jsme se zastavili 

v Lichtenštejnském domě, ano, to je ten dům, kde Pirát chtěl odcizit na začátku tábora 

noviny, které byly ZDARMA, kde jsme si nakoupili poslední dárky domů a dali si poslední 

razítka. Po vyjití z domu jsme chtěli ještě navštívit židovskou synagogu, ale cena 50 Kč 

za obhlídku několika panelů nás odradila. Kde jsou ty prohlídky, při níž nám průvodkyně 

řekla něco ze zajímavosti stavby? Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v kostele 

sv. Václava z roku 1992. Interiér kostela je vytvořen se snahou o souzvuk moderní 

architektury a starého umění. Oltář je z bělošedého italského mramoru a nad ním visí 

jednoduchý kříž, který společně s trojdílnou věži se třemi zvony symbolizuje Nejsvětější 

Trojici. Kruh, jenž se uzavírá pod věží, je ozdoben holubicí, která má v zobáku eucharistii 

a je symbolem Ducha svatého. Zajímavosti kostela je křížová cesta, která nemá tradičních 



14 zastavení, ale 15. Poslední zastavení znázorňuje zjevení vzkříšeného Ježíše nevěřícímu 

učedníku Tomášovi. 
 

   
 

 Když jsme došli k ubytovně, již jsme nesměli jít zbytečně dovnitř, a tak služba nám 

rozdala svačinu přes mřížoví kuchyňského okna. Inu, co se v mládí naučíš... Po jídle jsme 

začali uklízet poslední prostory – chodbu a WC. Po jejich dokončení jsme si vzali na záda 

své batohy a vyrazili na poslední cestu k břeclavskému nádraží. A protože jsme šli kolem 

sportovního areálu, tak jsme se zde na chvíli zastavili, abychom si ještě naposledy 

zasportovali. Někteří však raději okupovali zdejší popelnici. 
 

  
 

 



 Zatímco my jsme sportovali, Drop s Pirátem předával správkyní ubytovnu. Nahlásili 

i rozbitou misku, která nešťastně vyklouzla v úterý při utírání Myšákovi z rukou, dopadla 

na zem a pád nevydržela. „To se stává běžně..“ prohlásila a ani jsme ji nemuseli zaplatit. 

To bude zřejmě v ceně nájemného. Vše proběhlo v pořádku, a tak za chvíli nás oba vedoucí 

dohnali na hřišti. Společně jsme již pokračovali na nádraží. Chvíli jsme se usadili 

na lavičkách v parku, a zatímco Mat vybíral z kašny peníze, tak my ostatní jsme svačili. 

Škoda, že jsme vše snědli tak skoro... Když začalo zavlažování parku a vše bylo skrápěno 

vodou, tak Bobr prohlásil: „Chčije, a chčije...“ 
 

  
 

Přesunuli jsme se do Lokálky, tedy místní hospůdky. A dobře jsme udělali, protože 

zdejší nápoj ZULU, podobný kofole, nám velice chutnal.  
 

 Jenže nastal čas našeho odjezdu, tak jsme se museli přesunout na nádraží. Asi pět 

minut před odjezdem však na ceduli naskočilo zpoždění 40 minut. Protože břeclavské 

nádraží nemá prostor pro odpočinek cestujících, udělali jsme si ho na chodbě sami. Mnohým 

se to nelíbilo, ale co naplat... Taková Tlapka se dokonce i vyspala. Za chvíli na ceduli 

naskočilo zpoždění 70 minut. Abychom se nenudili, tak Pirát pro každého člena tábora 

za etapovou soutěž zakoupil nějakou tu odměnu v podobě zajímavého čtení. 
 

 

 

 

 

 

Zpoždění se začalo líbit i našim vedoucím, kteří se zajímali o to, za jakých podmínek 

České dráhy vrací jízdné. Dozvěděli se však, že to bývá u zpoždění od 120 minut. Byli velmi 

zklamaní. Avšak o několik minut naskočilo zpoždění 110 minut a bylo vidět, jak se jim 



rozzářila očička. „Ještě deset minut, a máme to v kapse“, prohlásili. Pirát řekl: „I kdyby to 

přijelo se zpožděním 110 minut, tak těch zbývajících deset udělám...“ Myslel to z legrace, 

ale skutečnost byla jiná. Konečně vlak přijel a my jsme do něj nastoupili. Jenže ouha, naše 

místenky byly obsazené cizími lidmi, kterým se nechtělo odejít. Pirát se jen usmál, předal 

lístky průvodčí, ta mu zase svou tašku, a šla dělat pořádek. Za chvíli jsme seděli na svých 

místech a z břeclavského nádraží jsme odjížděli se zpožděním 120 minut. 
 

 
  

Když jsme dorazili do Ostravy, tak zbyl čas ještě na návštěvu levných knih a poté jsme 

vyjeli do Frýdku. A protože se jednalo o náš poslední vlak, tak Hafan jednotlivým členům 

předával diplomy, účastnické listy a také zvířátka z Valtic. Průvodčí, která měla na starosti 

náš vlak, se líbilo Ptáče, a tak společně došly až na konec vlaku. Byl to pro Ptáče zajímavý 

zážitek a my ostatní jsme jen tiše záviděli.  
 

  
 

V půl deváté večer, tedy se zpožděním 120 minut, jsme dorazili do Frýdku, kde již 

na nás čekali rodiče a známí, aby nás přivítali a odjeli s námi domů. 

Nejtěžší úkol čekal zdravotnici, která po dlouhé době musela rodičům 

předávat děti, které byly na táboře nemocné. Tato činnost nepatří 

u zdravotníků ani vedoucích k oblíbeným. A mezitím, co ostatní 

odjížděli, tak vedoucí se snažili reklamovat služby Českých drah, ale 

zatím bezúspěšně, prý si musí počkat... Nikdo však neřekl, jak dlouho, 

takže peníze jsme stále neobdrželi. 
 



 
 

 Na Palkovice se pomalu snášelo večerní šero a my jsme mohli konstatovat, že tábor 

u kance je tábor u konce. 
 

  
 

Květinka a lístek, aneb kočka v popelnici 
zpracovaly Tlapka a Hříbeček 

 

Byli dva psi a ti se měli moc rádi a měli štěňátka. Jednou, když šli uličkou, tak na ně 

vybafla smradlavá kočka a ta se jmenovala Matěj. A on řekl: „Pchchchch, mňau..., máte 

odpadek jídlu? Ne, aha, tak já jdu pryč!“ 

Když se jednou oženili Květinka a Lístek, tak dali Matějovi práci popeláře. Popelářství 

se mu dařilo, ale nikdy nepřivezl vůbec nic a našel si kočku Puppy, co byla v reklamě na věci 

pro kočky bez srsti. Přišla. No a měli koťata a všechno dopadlo dobře. A všichni bydleli 

v zámku a měli chalupy. 
 



ÚÚkklliidd  
 

Jméno NE PO 1 PO 2 ÚT ST Body 

Hafan 5 5 5 5 5 25 

Mela 4 5 5 5 5 24 

Ptáče 5 5 5 5 5 25 

Fišky 5 5 5 5 4 24 

Myšák 4 3 3 4 5 19 

Sova 3 3 3  3 16 

Bobr 4 5 5 5 5 24 

Ája 5 5 5 5 5 25 

Pirát 5 5 5 5 5 25 

Tlapka 5 3 3 4 4 19 

Drop 5 5 5 5 5 25 

Hříbeček 5 5 5 5 4 24 

Mat 3 5 5 5 5 23 
 

Oddílovým prasátkem tábora roku 2017 se stala Sova, stejně jako v loňském roce. 
 

Výsledky táborové etapovky
 

Pořadí PPřřeezzddíívvkkaa Počet bodů Pořadí PPřřeezzddíívvkkaa Počet bodů 

1. BBoobbrr 80 1. MMaatt 79 

2. ÁÁjjaa 74 2. MMyyššáákk 72 

3. FFiišškkyy 69 3. HHřřííbbeeččeekk 67 

4. DDrroopp 69 4. TTllaappkkaa 65 

5. MMeellaa 67 5. SSoovvaa 58 

6. PPiirráátt 58 6. PPttááččee 55 

   7. HHaaffaann nehodnocena 

 

Hodnocení jednotlivců


Přezdívka úklid etapovka přenos vody kuličkář pexeso celkem 

Hafan 5 3 7 3 1 19 

Ája 5 5 5 2 1 18 

Drop 5 3 4 5 1 18 

Mela 4 2 2 4 3 15 

Pirát 5 1 1 1 2 10 

Myšák 2 5 1 1 1 10 

Ptáče 5 1 2 1 1 10 

Hříbeček 4 4 5 1 4 18 

Tlapka 2 3 3 1 2 11 

Sova 1 2 6 2 3 14 

Fišky 4 4 3 3 1 15 

Bobr 4 6 6 2 2 20 

Mat 3 6 4 1 5 19 
 

    



JJaakk  jjssmmee  hhoossppooddaařřiillii??  
 

Výdaje na provoz tábora 

Ubytování 9.018 

Nákup potravin, občerstvení 6.714 

Služby - WC 100 

Doprava tam a zpět 4.144 

Doprava v místě (vlak, autobus) 2.054 

Vstupné 5.775 

Ceny do soutěží 1.695 

Ostatní režie 1.717 

C E L K E M 31.217 

 

Příjem od účastníků 

Poplatek (13 x 3.000 Kč) 39.000 Kč 
 

Rozdíl 7.783 Kč (tj. přeplatek) bude vrácen při vyúčtování tábora v posledním čtvrtletí 

roku 2017, přičemž vrácená částka bude snížena o členský příspěvek na rok 2018 ve výši 

500 Kč (pro členy základních škol) a 300 Kč (pro členy – mateřské školy, středoškoláky 

a starší). Náklad na jednoho člena tábora činil 2.401,31 Kč. 
 

Naše túry. 
 

Trasa Počet km – pěší túra 

příjezd na tábor, Poštorná a zpět 14 

Dolní Věstonice – Děvičky – Pavlov 9 

Mikulov – Svatý kopeček a zpět 12 

Valtice – Rendez-vous – sv. Hubert – Apolló – Lednice 18 

Lednice – Minaret – Janův hrad - Břeclav 16 

procházka Břeclaví, odjezd domů 7 

C E L K E M 76 

Celkem jsme na táboře ušli 76 km. 
 

Pro zajímavost uvádíme počty ujitých kilometrů na táborech od roku 2000: Nová Paka (rok 2000) – 

90 km, Pohledec (2001) – 88, Český ráj (2002) – 82, Myslík (2003) – 70, Břeclav (2004) – 77, Olomouc 

(2005) – 70, Hodoňovice (2006) – 25, Nová Paka (2006) – 86, Hříběcí (2007) – 85, Dobratice (2007) – 21, 

Bílé Karpaty (2008) – 69, Šumava (2009) – 67, Mikulášovice (2010) – 78, Praha (2013) – 104, Slovácko 

(2014) – 93, Jesenicko (2015) – 75 km, Znojemsko (2016) - 62. 
 

   

 

 

    
 



Chronologie oddílových táborů.
 

Číslo Název tábora Místo ubytování Datum konání Počet úč. Poznám. 

1. Podivný tábor 
(Tábor na chalupě a u rybníka)  

Olešnice, Milovy 1. - 10. 7. 1988 16 stanový 

2. Tábor u řeky kemp Annín 5. - 16. 7. 1989 14 stanový 

3. Expedice Bílá paní Bílé Karpaty 11. - 14. 7. 1990 10 putovní 

4. Tábor pod Psí skálou Metylovice 15. - 17. 8. 1990 9 stanový 

5. Tábor na Mločáku Frýdlant n. O. 7. - 12. 7. 1991 13 stanový 

6. Putování za Věstonickou Venuší Pálava 1. - 5. 7. 1992 8 putovní 

7. Tábor strachu Metylovice 31. 7. - 1. 8. 1992 22 stanový 

8. Tábor velkých múz Jeseník 1. - 6. 7. 1993 23 DDM 

9. Tábor tropických veder Javorníky 1. - 6. 7. 1994 34 DDM 

10. Tábor ŤAP-ŤAP Zelinkovice 1. - 6. 7. 1995 19 stanový 

11. Tábor motýlů Zelinkovice 7. - 9. 7. 1995 13 stanový 

12. Tábor hněvu Olomouc 28. 6. - 4. 7. 1996 29 DDM 

13. Tábor M*A*S*H Bystřice pod Hostýnem 30. 6. - 6. 7. 1997 20 stanový 

14. Tábor u vody Palkovice 1. - 7. 7. 1997 13 stanový 

15. Tábor marodů Brno 1. - 6. 7. 1998 28 DDM 

16. Tábor skal Pulčíny 16. - 20. 7. 1998 13 stanový 

17. Tábor zamilovaných Břeclav 16. - 23. 8. 1998 12 DDM 

18. Tábor hor Těšínských Beskyd Jablunkov 1. - 6. 7. 1999 18 DDM 

19. Tábor drahokamů Nová Páka 1. - 7. 7. 2000 16 DDM 

20. Tábor řevu Pohledec 30. 6. - 7. 7. 2001 16 Junák 

21. Tábor JE-WA-NE-NO Lomnice nad Popelkou 29. 6. - 5. 7. 2002 21 DDM 

22. Tábor u hřbitova Myslík 28. 6. - 4. 7. 2003 21 škola 

23. „Hezký“ tábor Břeclav 1. 7. - 7. 7. 2004 22 DDM 

24. Tábor dešťů a strašného smradu Olomouc 1. 7. - 7. 7. 2005 27 DDM 

25. Tábor achátů Nová Paka 30. 6. - 8. 7. 2006 34 DDM 

26. Tábor vrabčáků Hodoňovice 4. - 6. 8. 2006 17 domeček 

27. Tábor chladů Hříběcí 30. 6. – 7. 7. 2007 37 DDM 

28. Tábor medvědů Dobratice 27. - 29. 8. 2007 17 domeček 

29. Tábor „kufrů“ Šanov, Strážnice 28. 6. – 5. 7. 2008 26 DDM 

30. Tábor překvapení Železná Ruda 30. 6. – 6. 7. 2009 21 škola 

31. Tábor třinácti Mikulášovice 30. 6. – 6. 7. 2010 13 tělocvična 

32. Tábor mandelinek Praha 29. 6. – 6. 7. 2013 14 klubovna 

33. Tábor vína Uherské Hradiště 28. 6. – 5. 7. 2014 14 domeček 

34. Tábor Sněhurky a sedmi trpaslíků Domašov 1. 7. – 7. 7. 2015 8 bývalá fara 

35. LUP tábor u moře Betina 26. 7. – 2. 8. 2015 6 domek 

36. Tábor hřibů Prosiměřice 23. – 30. 7. 2016 8 fara 

37. Tábor u kance Kančí obora Břeclav 1. – 6. 7. 2017 13 DDM 
 

 

 



Ze života oddílu 2017. 
 

Ve dnech 16. – 18. 6. 2017 se v Klenečné na Vysočině konalo mistrovství České 

republiky v závodě CPP (celostátní pobyt v přírodě), do kterého jsme vyslali několik dvojic. 

Některým dvojícím chyběl osvědčený partner, ať už z důvodu plnění školních či rodinných 

povinností), jiným zase chyběla troška štěstí, aby se dokázali lépe umístit. Zde jsou naše 

výsledky: Rejsek – Meduňka (13.), Mat + závodník z Kunčic (9.), Alena Mikešová + 

závodnice z Kunčic (7.), Mlok + závodnice z Kunčic (5.), Kulíšek + Bára Šidelková z ASPV 

Palkovice (3.), Hafan – Lama (1. místo – mistryně České republiky). Závodníci 

Moravskoslezského kraje byli v rámci jednotlivých krajů vyhlášení na 1. místě. 
 

Pro zajímavost je nutné ještě uvést, že v letošním roce jsme v rámci turistických 

závodů dosud získali celkem 33 medailí a v rámci závodů CPP 25 medailí. 
 

  
Mistryně republiky – Hafan a Lama. (18. 6. 2017) Třetí místo – Kulíšek a Bára Šidelková. (18. 6. 2017) 

 

 
Účastníci okresního kola v Mošnově. (13. 5. 2017) 

 



 

 

 

Záběr z divadelní scénky. (2017) 

Zleva: Lama, Tygřice, Mat. 

Záběr z divadelní scénky. (2017) 

Mlok jako čarodějnice. 

 

 
Ukončení běžecké sezóny. (2017) 

 


