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TENTO VÝTISK JE NEPRODEJNÝ! 



  

  

 

 

 
 

 

 

 
 
po půlroční odmlce se Ti do rukou dostává další vydání našeho 

oddílového časopisu. Toto Čigo-Ligo je však speciální. A to tím,  

že se snaží popsat život našeho oddílu na před nedávnem skončeném 

táboře. Slavnostní oheň sice dohořel a uhlíky do jednoho vyhasly. 

Věřím však, že v srdcích nás, kdož jsme ať třeba na chvíli zakusili 

letošní táborové dění, zůstanou vzpomínky ještě dlouho planout. 

Avšak postupem času i z tohoto planutí zůstane pouhý dým  

a vzpomínky budou stále více a více mlhavé. Snad Ti v budoucnu 

právě toto Čigo-Ligo pomůže proniknout mlhou a nedojde tak k tomu, 

aby věci, jež neměly být zapomenuty, byly ztraceny. 

 

„Oddílový rok 2012/2013 zemřel, ať žije oddílový rok 2013/2014!“  

Za redakci a také za lodní radu si dovolím popřát zejména vám, 

členové posádek, aby byl tento oddílový rok pro vás vydařený.  

Z výher se radujte a po prohře nezoufejte. Přemýšlejte nad tím,  

že největšího vítězství dosáhnete, zvítězíte-li nad sebou samými.  

A ani na okamžik nezapomeňte na to, že je lepší čestně prohrát, než 

zvítězit podvodem. Čeká vás nelehká práce. Tak vzhůru do ní. 

Nabruste své nože, doplňte své KPZ, připravte strany svých lodních 

deníků. Zkontrolujte inventář a oprašte své vývěsky. 

 

 

  

 

 

 
 

Novinky z lodního můstku 
Kamaráde, 

 

Dobrý vítr do plachet a kapitánovi pevné nervy! 



SEDLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Účastníci: Mája, Guláž, Šakal, Vlk, Pepa, Ježek, Skřítek, Kuba, Tom, 
Tygr, Raptor, Fipo, Šárka, Karolína, Eva. 
 
Návštěvy: Miky, Zuzka, Willow, Miška, Krtek. 
 
 
 
 
 
Pozornému čtenáři jistě ne-
ušlo, že oproti předchozím 
táborům se tento krom jiného 
lišil i dobou svého konání. 
Byli jsme dlouho zvyklí 
tábořit v průběhu července.  
Tentokrát jsme na něj však 
vyrazili počátkem srpna,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přesněji 3. srpna ve 2:58 
v noci z karvinského nádraží. 
Vlak nás unášel nejprve do 
Prahy odkud jsme následně 
vyrazili do Veselí nad Luž-
nicí, kde nás výluka donutila 
pokračovat do Jindřichova 
Hradce autobusem. Cesta vla-
kem proběhla bez komplikací. 
Zatímco Wikingové pospávali, 
členové se bavili ve vedlejším 
kupé. Na autobusáku v Jin-
dřichově Hradci jsme strávili 
hodinu, než jsme se dalším 
spojem vydali do zastávky 
Bílá, rozcestí. Potom už nás 
čekala pouze asi 2,5 kilomet-
rová cesta po vlastních nohou. 
U rybníka jsme nejprve zašli 
nechtěně do slepé uličky, ale 

Tábor aneb Cesta tam a zase zpátky 
3. - 17. srpna 2013 



na podruhé se vše podařilo  
a my dorazili konečně na tá-
bořiště, které nám bude po 
následujících čtrnáct dní spo-
lečným hraničářským domovem.  
 
Po hodině a půl čekání dorazil 
Miky s věcmi. Jako poslední 
dorazila Šárka, která vezla 
jídlo. Kromě zabydlení, koupá-
ní v rybníku a lesa, seznámil 
Guláž všechny s táborovým 
řádem a zvyklostmi, které 
k našemu táboru neodmyslitel-
ně patří. K večeri se opékaly 
párky. V nočních hodinách 
střežili náš poklidný spánek  

 
členové posádky stopařů, ke 
kterým se přidal ještě Šakal 
od Vyder. Každé hlídce byl 
vyměřen čas 1 hodina 12 minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. srpna 
 

Jako každou táborovou neděli 
byl budíček v 8:00. Ale to,  
že je neděle dnem pracovního 
klidu jsme dnes příliš  
na paměti neměli. Je toho 
ještě dost, co musíme zařídit  
a připravit, abychom zde mohli 
v poklidu přežívat. Během 
dopoledne proběhla v tábořišti 
volba kata a jeho pomocníka 
márníka. Vykonavatelem trestů 
za provinění se táborovému 
řádu se stal plavčík Tom. Jeho 
pomocníkem byl následně zvo-
len plavčík Šakal. Oba 
z posádky Vyder. Po táboře se 
tak začaly šířit zvěsti, že 
posádka Vyder ovládá celou 
táborovou justici, což bude mít 
určitě dopad i na výsledek 
Velké cesty. Jak se však záhy 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

STOPAŘI 
 

RapTor, tygr, 
 

CHOSe, vlk, 



v dalších dnech ukázalo, zůs-
talo právo zcela nestranné. 
Tím nejlepším  důkazem pro 
všechny škarohlídy bylo od-
souzení samotného kata. 
 
Další bod programu byl jasný. 
LESO! Během sbírání dřeva 
byla Skřítkovy postavena sou-
kromá latrína. Táborníci dos-
tali navíc za úkol zbudovat  
si ve svých kajutách poličky. 

 
Během tohoto dne se na počátek 
svého závěru dostala také naše 
celoroční hra „Hobit, aneb 
Cesta tam a zase zpátky.“ 
Z celoroční hry se rázem stala 
hra celotáborová. Putování 
Jednoho prstenu moci pokra-
čuje. Už se však neskrývá  
u hobita Bilba, ale nese jej 
jeho synovec Frodo. Celotábo-
rová hra „Pán prstenů – 
Společenstvo prstenu tak může 
začít. Dnes se uskutečnily 
první dvě etapy. Šlo o „Oslavu 
narozenin“ a „Tom Bombadil.“ 
V té první podnikali členové 
posádek tajný útěk ze své 

narozeninové oslavy. Plížili 
se pod jídelními stoly a 
lavicemi a proplétali se 
všudypřítomnými lany. Nejvíce 
se snad s tímto úkolem pral 
Šakal, který něvěděl jak  
a kudy projít. I přesto však 
Vydry tuto etapu ovládly. 
 
Druhá etapa, která spočívala 
ve společném bodováku pro-
běhla večer. Také v ní zvítě-
zily Vydry. Po 16. hodině 
z tábořiště odjel Miky. O dvě 
hodiny později se z nenadání 
přihnala doslova větrná  

 
smršť, popírající známou hru 
„Všechno lítá, co má peří.“ Než 
jsme se zorientovali spadlo 
první týpí. Druhé jsme 
zbořili, za mírného deště ale 
silného větru, sami. Opravit 
potřebovala i kuchyňská 
plachta, která se mezitím 
přemístila na jídelnu. Větrné 
kejkle odnesla roztržením 
plachta jednoho týpí, jinak se 
nic zvláštního nikomu a ani 
ničemu nestalo. 

 
 
 
 
 

... Uprostřed bujarého veselí oslavenec pronášel řeč, už už chtěli 

pronést přípitek, když Bilbo řekl: já tady končím a nikdo z vás 

mne už neuvidí. Než něco stačili říct – zmizel…  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. srpna
 
Poté, co dnes byla postavena 
brána můžeme říci, že je náš 
tábor konečně hotov, chybí už 
jen plůtky. Sužují nás velká 
vedra a tak spoustu času 
trávíme v rybníku. Zvon již 
sice visí, ale kuchyňská ještě 
hodiny neodbíjí. Uskutečnilo 
se také první vyvěšování 
vlajek a bodování kajut 
v krojích. Podle spolehlivého 
zdroje, který si nepřeje být 
jmenován (Guláž, pozn. redak-
ce), došlo ze strany bocmana 
Máji k naprostému ovlivnění 
bodování, když kajutě Moorie 
(kde mimochodem Guláž bydlí, 
pozn. redakce), udělila pouhé 
dva body za hromadu šišek, 
která byla nalezena za jeho 

kajutou. Během dne byla 
vyhlášena dlouhodobá tvorba 
osobního výrobku. Ve vázání 
uzlů zvítězil plavčík Kuba. 
Během pozdního večera dora-
zila do tábora dešťová bouře. 
Zatímco všichni spali, bocman 
si poradil a zajistil vše 
potřebné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GULÁŽOVY  ŠIŠKY 

Objednávejte na siskymoorie@hranicari.cz 1kg/50 ČM 

VYDRY 
Tom, Skřítek, Kuba, 

Ježek, Šakal 



V tento den proběhly celkem 
tři etapy celotáborové hry. 
Odpoledne etapa „Hůrka“ při 
které musely posádky obejít 
tři stanoviště a splnit různé 
úkoly (postavení jehlánku, 
přinést vodu, přinést pět 
lučních koníků). Vydry znovu 
dokázaly zvítězit nad Stopaři 
a v tabulce se ujaly vedení 
v poměru bodů 9:3. Ale to ještě 
nebyl konec jejich vítězného 
tažení. Při další etapě „Černí 
jezdci,“ kdy měly posádky dva-
cet minut na zamaskování se 
v lese, porazily Vydry Stopaře 
znovu. Pro Stopaře hrozivé 
skóre 12:4.  

 
K večeru se pak uskutečnila 
v pořadí 5. etapa „Útěk před 
nazgúly.“ Posádky musely do-
plavat k raftu na rybníku, 

nalézt do něj a bez pomoci 
pádel se dostat zpět ke břehu. 
Stopaři se konečně probrali  
a zakusili jak chutná první 
místo. Bylo na čase. 

 

6. SRPNA 
 

Dnes čekala kuchyňská služba 
po dni odpočinku znovu na 
Vydry. Opět nás čekal pře-
krásný slunečný den, možná až 
příliš. Proto je třeba se 
pořádně zchladit v rybníce. 
Dopoledne proběhlo první kolo 
morse, kdy Guláž za pomoci 
píšťalky vysílal z kajuty  
a členové v jídelně přijímali. 
Nejlépe se v této nelehké dis-
ciplíně dařilo Tomovi. Na dru-
hém místě skončil Raptor, což 
je jistě obdivuhodný výkon. 
Posádky čekala další v pořadí 
šestá etapa, „Roklinka“.  Úkol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GANDALF SARUMAN 



byl jednoduchý. Šlo o mapování 
okolí. Vydry se oklepaly 
z předchozího nezdaru a opět 
nastartovaly dlouhou šňůru 
svých etapových vítězství. 
Byly dostavěny konečně také 
plůtky. Odpoledne za lesem 
stavíme hřiště na baseball  
a krom toho hrajeme ještě  

 
fotbálek. Posádky se v tábo-
rové hře dostaly před bránu 
temné a ponuré Morie (něco 
jako návštěva Gulážovy kaju-
ty, pozn. redakce). Cílem bylo 
dorazit k určenému místu, na-
jít runovou abecedu a s její 
pomocí rozluštit vstupní hes-
lo. Vydry nezklamaly a svůj 
náskok v etapách navýšily na 
19:8. Jednotlivci během dne 
zápolili ve stavbě voru. Nej-
lépe si vedl Chozé. Večer byl 
vyhrazen k plnění zkoušek či 
práci s herní mapou.  
 

7. SRPNA 
 
Hraničáři sice ztrácí na 
táborech pojem o tom, který 
den v týdnu zrovna je (pouze 
neděli každý pozná bezpečně, 
pozn. redakce), ale můžeme 
prozradit, že dnes byla středa 
a s ní pátý táborový den. 
Bocman Guláž nekompromisně 
budí oddíl v sedm hodin  
a zahajuje rozcvičku.  

 
Teplo nám dávalo opravdu 
zabrat a nezbývalo tak než se 
občas trochu zchladit. I přesto 
však Raptor s menším úžehem 
půl dne proležel, stejně jako 
Tygr, který se z toho dostal  
o něco rychleji.  
 
Během dne došla řada také na 
osmou etapu „Cesta horou.“ 
Také tu znovu ovládly Vydry. 
Jednalo se o přechod překáž-
kové dráhy se zavázanýma 
očima a jedním navigátorem. 
Devátá etapa znamenala vstup 
našich hrdinů do Lothlorienu. 
Stopaři zvládli mluvící les 
rychleji a vykřesali tak jis-
křičku naděje na celkové 
vítězství (23:12).  
 
Další věcí, kterou jsme stihli 
byla první ze tří her bejzbolu 
na tomto táboře.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. SRPNA  
 
Opět příšerné vedro. Odsou-
zenci k ešusu svůj trest při-
jímají téměř s nadšením. Jak 
už bylo psáno výše, trestu 
neušel ani kat. Mezi dalšími 
odsouzenci za překonání plůt-
ků či jiné drobné přečiny byli 
také Tygr a Skřítek. 

 
Dopoledne proběhla desátá 
etapa „Anduina,“ v níž zví-
tězili Stopaři. Vydry tento-
kráte ostrouhaly a zůstaly 
bez bodu. Úkolem bylo vytvořit 
vor a projet s ním daný úsek. 
Největší událostí dne se jed-
noznačně stala výprava na 

Peršlak, což je nejsevernější 
bod Rakouska. Posádky vyra-
zily s půlhodinovým odstupem 
a vzájemně si šifrovaly cestu. 
Fipo šel jako první se Stopaři 
a Mája následně jinou cestou 
(což původně nebylo v plánu, 
pozn. redakce) s Vydrami. Gu-
láž běžel na poštu pro první 
dopisy. Všichni se bez prob-
lémů střetli na Peršlaku. 

 
Do tábora oddíl dorazil po 
osmé hodině večerní. Všechny 
dopisy byly pro Ježka, Skřítka 
a Toma. Jeden zbyl ještě pro 
Kubu. A Vydří hlídky? O tom 
více za malou chvíli. 

V roce 1938, když bylo Rakousko již obsazeno Německem, 

narukovali čeští vojáci právě do dnešního Lesního hotelu 

Peršlák. Mladí muži, kteří zde byli umístěni, vytvarovali 

z pískovce podobu tehdejší Československé republiky, ke které 

ještě patřila Zakarpatská Ukrajina. Pod obrys drahé vlsti 

nakonec vyryli nápis „Naše je a naše zůstane 1938.“ V tom 

samém roce překročili hranice republiky vojska Wermachtu  

a několik německých vojáků posměšně doplnilo k textu: "Bis wir 

kamen 1938" - "Než jsme přišli". Ale situace se za čas 

změnila a v květnu 1945 se naši vojáci do Peršláku vrátili  

a na kámen dopsali „Pravda vítězí 1945".  



9. SRPNA 
 

V noci ze čtvrtku na pátek se 
vydala tajná hraničářská vý-
prava na krádež vlajek ze 
sousedního tábora. Kapitán  
o tom neměl ani tucha, jak 
píšu, byla to opravdu tajná 
výprava! Ale dnes už můžeme 
prozradit, že kromě Šakala, 
Raptora a Chosého se do ní 
zapojilo rovněž vikingstvo 
účástí lodníka Máji. A kdo ví, 
jestli v tom tak trochu neměl 
prsty i bocman. Hodinu naši 
lapkové pozorovali tábor a 
když si byli jistí udeřili. 
Výsledkem byly tři získané 
vlajky. Po návratu do tábora 
byl hlídající Ježek naveden 
k tomu, že za žádnou cenu 
nesmí další den prozradit, co 
viděl. A to výměnou za to, že 
se nikdo nedozví, že hlídal 
sedíce v kajutě. Ráno když šel 
Guláž napouštět vodu byl na 
vlajky tázán našimi sousedy. 
Ale protože o ničem nevěděl, 
řekl jen, že se u nás v ku-
chyni objevily nějaké tři šát-
ky. Nechtěně tak prozradil, 
kde jejich vlajky jsou. Při 
návratu pak létaly po členech 
od kapitána hromy blesky, 
neboť nikdo na místě neza-
nechal jakoukoliv zprávu. 
Ježek následně přišel se svým 
svědectvím.  
 
Dopoledne proběhla dvanáctá 
etapa „Útěk hobitů“, kterou 
vyhráli Stopaři. Celá posádka 
byla svázána a měla za úkol 
projít danou cestu v lese 
plnou nástrah. 
 
Jelikož se zásoby ve dřevníku 
značně snížily, nezbývalo, než 
znovu posbírat v lese pár 
stromků. Po obědě proběhl 

turnaj bojovníků a odpoledne 
tzv. malá cesta, kdy posádky 
vyběhly na šifrovanou trasu. 
To už jsem se pomalu blížil 
k táboru a se mnou po dlouhé 
době déšť (Krtek, pozn. redak-
ce). Na pecku se už ohřívaly 
brambory a chystala se večeře. 
Večer byl věnován oddílovým 
zkouškám, do kterých se vrhl 
především Skřítek. 

 

10. SRPNA 
 
Dostali jsme se do poloviny 
tábora. Jsme již na své plavbě 
velice blízko rovníku a co víc 
mi ho dnes přeplujeme. Nejprve 
však ráno jdeme na konečně 
pořádné leso. Suché stromy 
padají k zemi pod tahem našich 
pil. Dokonce i Šakal se ptá, 
jestli ještě musí do lesa a že 
už tam byl „dokonce“ třikrát, 
neuvěřitelné. Ale mi prostě 
dnes potřebujeme hodně dřeva, 
nejen do kuchyně, ale také na 
slavnostní táborový oheň. Do 
jeho přípravy se záhy pustil 
Fipo a Krtek. Ale když jsme 
potřebovali sem tam něco 
přidržet nepohrdli jsme ani 
Šakalem. Členové dopoledne 
hráli pavučinu a zahradu, kdy 
sbírali rostliny. 
 
K obědu jsme měli uzené s kne-
dlíkem  a zelím  a taky dobrou 



  



polévku. Následně dorazil 
Willow s Míšou a Eli (pes, 
pozn. redakce). Neptunova dru-
žina byla připravena a mohli 
jsme přistoupit k pasování 
suchozemských krys na vodáky. 

 
Bohužel letos nemohl dorazit 
Neptunův dlouholetý osobní 
kuchař Svatopluk Ťuk Bzuk 
Kuřátko a tak jej musel 
zastoupit kuchař Fipolín 
z Vařechova, který již za svou 
kariéru získal dvě Mišmaš-
linské hvězdy. Dále letos 
s Neptunem přijel také Chosé 
Manuel Barroso, který se měl 
nejprve ujmout bahna jak 
napovídá jeho příjmení (špa-
nělsky barroso znamená zab-
lácený, pozn. redakce), ale 
nakonec se spokojil s rolí 
palivce. Jak k tomu došlo? 
Nejspíše šotek. Stalo se, že 
Neptunův sekretariát zaslal 
pozvánku do jeho družiny 
rovnou dvěma bahňákům, ač 
jedna měla být adresována  
palivci. Role Bahňáka se 
nakonec zhostil Dr. Šakyll.  
 
Až na pár okamžiků, kdy se 
Skřítek po bahnivé lázni 
třásl jako osika, nebo když 
Vlk a Tygr ne a ne sníst 
výborný mišmaš námořnický 
guláš (mimochodem právě za něj 
získal kuchař Fipolín svou 

první Mišmašlínskou hvězdu), 
proběhlo pasování hladce. 
Všechny krysy byly pasovány 
na vodáky. 

 
Odpoledne plnily posádky 
třináctou etapu „Fangorn,“ 
která spočívala ve vymýšlení 
programu ke slavnostnímu 
ohni. Ten se rozhořel po de-
váté hodině. Znovu vzplanul 
ve jménu síly, krásy, pravdy a 
lásky, a to díky ohnivcům 
Vlkovi, Chosému, Kubovi a 
Raptorovi. Po delší době bylo  

 
možné zažít i velmi vtipný 
program. Ať už se jednalo  
o vydří verzi včelky Máji, 
oddílové pexeso nebo reklamaci 
křečka v podání Chosého, či 
rychlo vymýšlení příběhu na 
dané téma. Skvělé bylo  
i zpívání a to i přesto, že 
bylo bez kytary. Poslední 



opozdilci odcházeli od ohně 
ulehnout ke spánku okolo 
čtvrt na jednu v noci.      
Vždyť další den je volná 
neděle, tak proč by ne.  
 

11. SRPNA 
 
Ráno nás trápí veškeré 
dopravní prostředky. Jelikož 
je volná neděle, chystájí se 
posádky na vlastní pěst 
vyrazit na prohlídku Jin-
dřichova Hradce. Jenže ouha, 
autobus nejede. Auto od Šárky 
taky nejede, takže Guláž musí 
opravit hadičku od chladiče. 
No a Willow, který spěchal 
domů je na tom s autem podobně 
(vybitá baterie). Vzniklý čas 
jsme věnovali úklidu tábořiště 
a kajut. Členové si také 
zasoutěžili o dva čmrdlíky ve 
stoji na jedné noze. Ten 
nejlépe nakonec ustál Vlk, ale 
byl to boj, protože Skřítek mu 
více než zdatně sekundoval. 
Tygr s Raptorem to prostě 
nevydrželi spíše psychicky 
než fyzicky, holt stát na 
jedné noze deset minut není 
pro každého.  
 
Posádky nakonec do města díky 
Gulážovému opravářskému umu 
odjely. V Jindřichově Hradci 
navštívily zámek, hladomornu, 
věž, muzeum a prohlédly si 

také samotné město. Guláž 
s Krtkem, který však po 
čtvrté hodině letošní tábor 
opustil, hlídali. V táborovém 
rozkazu dnes bylo možné najít 
pochvalu udělenou všem nově 
pasovaným za odvahu a vstup 
do vodáckého stavu.  
 

12. SRPNA 
 
Nebylo již takové teplo jako 
v předchozích dnech. Následu-
jící noc byla naopak velmi 
chladná. I přesto jsme se také 
dnes koupali v rybníku. Během 
dne pak proběhly tři další 
etapy. Ve všech zvítězili 
Stopaři. Disciplínou na jedno-
tlivce byla střelba na terč  
a slalom. 
 

13. SRPNA 
 

11. táborový den. Zanedlouho 
příjde den, kdy si sbalíme své 
věci a odjedeme domů, ale 
předtím nás toho čeká ještě 
spousta. Třeba jako dnes. 
Dopoledne posádky podstupují 
dvě etapy, „Močály smrti“  
a „Smeagol má hlad“. V obou 
prozměnu vítězí Vydry. Močály 
představuje hra minové pole. 
V druhé z etap musely posádky 
lovit z vody nafukovací ba-
lónky. 
 



Po zbytek dne byl program 
oddílu jasný. Zatímco Guláž  
s Fipem zůstali v táboře, aby 
mohli nerušeně plánovat 
Velkou cestu, zbytek oddílu se 
vydal na zříceninu hradu 
Landštejn. Zde se zrovna 
konala přehlídka zbroje, 
brnění a šermířských soubojů. 
Každý si tak mohl vyzkoušet, 
co chtěl. Někteří si dokonce 
zastříleli i z kuše. Nezbytné 

bylo také oddílové fotogra-
fování se se šermíři. Po pro-
hlídce Landštejnu se oddíl 
dále vydal zhruba ke čtyři 
kilometry vzdálenému bunkru.  
 
Nesmíme zapomenout také na 
další pochvalu, která dnes 
byla udělena Raptorovi za 
kamarádskou výpomoc při učení 
jízdy na kajaku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



14. srpna 
 
Dnešní den byl poklidným 
dnem před očekávanou „bouří.“ 
Všichni větří, že je to blízko, 
a že to asi brzo vypukne, ale 
dnes ještě ne. Zbývá ještě 
dohrát pár posledních zbýva-
jících etap. Ve dvou vítězí 
Stopaři a v jedné Vydry. Etapa 
„Přepad Ithilienu“ nemá vítěze 
neboť nikdo daný úkol nedo-
kázal splnit. 
 

 
 
Během dne se koupeme, hrajeme 
bejzbol a vlajky. Přijíždí 
Miky. Raptor dnes namísto 
pochvaly dostal prozměnu po-
kárání za vyjadřování se 
během etapy. Pokáráním byli 
však ocenění i všichni členové 
dohromady za porušení vzdále-
nosti při pochodu. 

 

 

Večer se posádky odebraly ke 
spánku do svých provizorních 
lesních přístřešků. Několikrát 
proběhla kontrola ze strany 
Vikingů, ale nebylo třeba, 
všichni tvrdě spali. Skřítek 
zůstal na noc v táboře. Vikin-
gové, kteří nyní v táboře byli 
téměř sami, se mohli pustit do 
nutných příprav v tábořišti, 
aby ráno mohla vypuknout 
Velká cesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. SRPNA 
 
Ráno bylo vše nachystáno, 
Velká cesta začala. Jenže 
všichni jakoby ještě dřímali, 
či měli zalepené oči ospalky. 
Nikdo si nápisu VELKÁ CESTA 
umístěného na stropě jídelny 
nevšiml. I když Skřítek 
následně tvrdil, že o něm 
dávno ví. Po Mikyho nápovědě 
se jediný Šakal zmátořil. 
Loukou se začaly nést první 
tóny Karavany. Stopaři teprve 
teď mobilizují posádku, ale to 
už Vydry luští. Stopaři si 

Rozbij talíř, třískni flaší! 
Zlámej rukojeti lžic! 

To pan Pytlík těžko snáší 
sklenkou křápni ještě víc! 

 
Propal ubrus, jenom směle! 

Vylej mlíko ve spíži! 
Kosti vysyp u postele! 
Víno cákni do díží! 

 
Šálky házej do moždíře, 
pak je roztluč palicí! 

Když nestačíš na talíře, 
koulej s nimi světnicí! 

 
To pan Pytlík těžko snáší! 

Proto opatrně, braši! 



musí první šifru ještě se-
střelit vzduchovkou. 
 
Letošní Velká cesta se sklá-
dala celkově ze dvou etap. Ani 
letos nebyla nouze o návraty 
posádek a vždycky je to stejné, 
nemůžeme šifru najít nebo 
šifru jsme našli, ale nemůžeme 
ji rozluštit. PORAĎTE! Samoz-
řejmě, Vikingové rádi a ocho-
tně pomohou, ale jak praví 
klasik, zadarmo ani kuře ne-
hrabe. A tak musí posádky 
sáhnout hluboko do druži-
nových pokladen. A když 
dojdou čmrdlíky? Nějaký úkol 
se vždycky najde. 
 
Zabloudí-li při svém putování 
některá z posádek, říkáme  
o ní, že zakufrovala. Letos se 
takový větší kufřík podařil 
Stopařům. Vlatně si s nimi tak 
trochu zahrála náhoda. Vikin-
gové chtěli být trochu poe-
tičtí, a tak Fipo do šifry 
zapsal něco jako vyhledejte na 
své cestě novou ves. Tím bylo 
myšleno, aby se posádka vydala 
do další vesnice na své 
současné cestě. Jenže, co čert 
nechtěl, zhruba 3 kilometry od 
tábora se skutečně nachází 
obec Nová Ves. 

 
Jiný problém prozměnu nastal 
ve chvíli, kdy Stopaři nenašli 

šifru. Tou dobou byli 6 kilo-
metrů od tábora. Všichni se 
vrátili s tím, že mají splněno. 
Museli se však samozřejmě 
vrátit. To ale až další den 
ráno. Tygr omdlel, když 
zjistil, že budou muset na 
hranice s Rakouskem běžet 
znovu.  

 
Problémům se nevyhla ani 
posádka Vyder. I s nimi si tak 
trochu nehezky zahrála spíše 
náhoda. Do tábora se Vydry 
vrátily s tím, že nemohou 
najít hromadu suti, kde měla 
být ukryta další šifra.  
A skutečně, někdo zřejmě těsně 
před vypuknutím velké cesty 
hromadu uválcoval.  
 
To nebylo vše. Někdo dále 
napůl smazal text zprávy na 
jedné dopravní značce. Zůstalo 
zde tak jen, „hledejte dál po 
cestě.“ Vydry usilovně hledaly 
neuvěřitelné další 4 kilo-
metry. Až pak usoudily, že  
je to marné a vrátily se do 
tábora pro radu. Text na 
značce byl přitom ještě dopo-
ledne zcela netknutý.  
 
Guláž s Mikym odjeli do 
Karviné. Zpět se pak vrátili 
druhý den navečer. Znavené 
posádky ulehly brzy ke spán-
ku, aby nabraly nové síly. 



16. SRPNA 
 
Ráno v 8:00 vyrazily posádky 
znovu na své etapy. Obě Velkou 
cestu úspěšně dokončily, a to 
ještě dopoledne. Stopaři byli 
přece jen o něco rychlejší,  
a tak letos slavili vítězství. 
Pustili se do hledání vysně-
ného pokladu jako první. 
Vybrali si ale ten menší, 
který byl určený pro druhé 
místo. Holt, dvakrát měř  
a jednou řež.  

 
Po větší část dne posádky 
odpočívaly. Ale stihla se  
i spousta práce. Bourala se 
brána, latrína, plůtky a jiné 
drobnější stavby. Taky se 
stihlo vše nachystat na večer-
ní slavnostní oheň. A jelikož, 
jak už bylo napsáno dříve, 
dorazil zpět Guláž a Miky  
(se Zuzkou a kytarou), tak si 
oddíl mohl konečně pořádně 
zazpívat. Nedílnou součástí 
bylo hodnocení tábora a vzpo-
mínání nejen na to dobré, co 
zde každý z nás zažil. 
 

17. SRPNA 
 
Poslední ráno, kdy bocman 
drží ve svých rukou píšťalku, 
kterou si příkládá k ústům. 
Ozve se poslední hvizd a za 

ním nám tak důvěrně známé 
slovo, které jsme slýchali den 
co den po celých čtrnáct dní. 
„BUUUUDÍÍÍÍÍČEEEEK!!!“ Už nás 
čeká jen poslední balení  
a úklid. Před odchodem z louky 
je ještě nutné vše vyhodnotit. 
 

 
A jak to dopadlo? Nejlepším 
hobitem se stal plavčík Kuba 
se 75 body. Druhý Raptor měl  
o tři body méně. Třetí Tom 
dosáhl v součtu na 66 bodů.  
V celotáborové hře zvítězily 
Vydry se 44 body. Stopaři měli 
o tři body méně. Avšak Stopaři 
prozměnu „zvítězili“ ve Velké 
cestě. V souboji o nejlepší 
kuchyňskou zvítězily Vydry 
před Stopaři o jeden jediný 
bod. 

 
Nedílnou součástí každého dne 
bylo samozřejmě bodování ka-
jut. Nebo v našem případě 



spíše hobitích nor. Když pomi-
neme Zdravoťák, získala nej-
více bodu Šárka. Na druhém 
místě skončila Gulážova nora 
Moorie a na třetím místě 
Májina kajuta Djerůn. Naopak 
na chvostu bodování se ocitla 
kajuta Nautilus (Tygr, Ježek), 
která na první místo ztrácela 
neuvěřitelných 66 bodů. 
 
V 10 hodin se oddíl pokřikem 
rozloučil s tábořištěm, nád-
herným místem, kde jsme pro-
žili kousek našeho života. 
Fipo s Májou vedli oddíl na 
autobus do Jindřichova Hrad-
ce. Odtud pak vyrazili vlakem 
na dlouhou poslední dvacátou 
třetí etapu s názvem „A zase 
zpátky.“ Guláž, Miky a Zuzka 
jeli s nákladem autem. Oddíl 
bez sebemenších komplikací 
dorazil na karvinské nádraží 
ve 20:19. Přesto jeden člen 
chyběl. Kuba totiž vystoupil 
v Praze, kde jej čekala mamka. 

 
Na nádraží zazněl poslední 
pokřik a naposledy v tomto 
oddílovém roce jsme si vzá-
jemně stiskli ruce na pozdrav. 
 
Letošní tábor zemřel, ať žije 
tábor příští. Ale než k němu 
dojde, čeká nás ještě mnoho 
jiných dobrodružství. 

 

 
Kamaráde, právě jsi dočetl 
příběh letošního tábora naší 
Osmičky. Byl sepsán na zák-
ladě několika pramenů. Tím 
prvním jsou Gulážovy poz-
námky, dalšími dvěma pak 
vzpomínky Máji a Fipa. Jim 
tedy patří dík, že toto speci-
ální vydání mohlo vůbec 
vzniknout. 
 
Mohlo se samozřejmě stát, že 
některá událost zde není 
vylíčena naprosto přesně, tak 
jak se stala, ale doufám, že 
vše podstatné je zde popsáno 
tak, jak se opravdu stalo. 
Člověk si většinou pamatuje 
jen to dobré, ale určitě byly  
i na tomto táboře chvíle, kdy 
nešlo vše jak mělo. Sami si 
musíme sáhnout do svědomí, 
jestli jsme se mohli chovat 
lépe a jestli jsme něco mohli 
udělat lépe. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Končí ten čas, jenž byl plný nejhezčích nocí a dní, poslouchej, jak tichý valčík na rozloučenou nám zní… 

...to není žádné loučení, byť chvěl se nám i hlas, jsme pevně v kruhu spojení a sejdeme se zas! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ČIGO-LIGO  

2013 

8. ODDÍL JUNÁKA HRANIČÁŘ KARVINÁ 

Dřív nežli vzejde světlo dne, 
přes horstvo, jež se v mlze pne, 
jdem do hlubin, kde vládne stín, 

hledat své zlato kouzelné. 
 

Znal naše kouzla zemský klín, 
když rod náš v třesku kovadlin 

kul klenoty a temnoty 
zaháněl v slujích, kde spal stín. 

 
A mnohý elf i dávný král 

měl od nás meč, co zářně plál, 
kdyžtě náš um těm vladařům 

do jílců oheň včaroval. 
 

Dali jsme stříbru hvězdný třpyt, 
korunám zlatým slunce svit 
tu krásu krás a skvělý jas 

jsme předli z drátku jako nit. 
 

Dříve než vzejde světlo dne, 
přes horstvo, jež se v mlze pne. 
jdem do hlubin, kde vládne stín. 

pro svoje zlato ztracené. 
 

A co jsme měli poháru 
a zlaté harfy postaru, 

jenže náš zpěv člověk či elf 
neslýchal z hlubin, ani hru. 

 
Sosny se s nářkem prohnuly, 

zlé vichry noci vanuly, 
les rázem vzplál a plápolal 

tak jako tisíc fakulí. 
 

Zvon v údolí bil na poplach 
a lidem zbělil tváře strach, 

když dračí spár hůř nežli žár 
jim pohřbil město v sutinách. 

 
Dýmala hora pod lunou 

v tu chvílí pro nás osudnou, 
každý se hnal, než drak ho sklál 

pod svými drápy, pod lunou. 
 

Dřív nežli vzejde slunce svit, 
přes chmurný, mlžný horský štít 
jdem do hlubin, kde vládne stín, 

mu harfy své i zlato vzít! 


