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TENTO VÝTISK JE NEPRODEJNÝ! 



  



  

  

 

 
  

 

 
 
 

do rukou se Ti dostává v pořadí druhé speciální táborové číslo našeho oddílového 
časopisu. Tak jako v čísle prvním i zde se budeme snažit zachytit vše, co jsme na 
našem letním táboře prožili. 
 

Tentokrát jsme se vydali na čtrnáctidenní putování po vlnách řeky Lužnice. 
Původně jsme však měli vyrazit na Sázavu. Změna se udála tak trochu na 
poslední chvíli. Dnes už ale můžeme říct, že šlo o správné rozhodnutí. Lužnice 
naše hraničářská srdce v minulých letech dokázala prostě zasáhnout mnohem více 
než Sázava.  
 

Nemůžu zde nezaznamenat, že se náš kapitán před nedávnem konečně oženil. 
Hraničáři se tak letos na táboře museli bez něj obejít. K oddílovému kormidlu  
se velmi nebojácně postavil plavčík Fipo, který z rozkazu kapitána převzal velení 
nad celou hraničářskou flotilou. Nebyl na to však sám. Spolehnout se mohl  
na kadeta Jumba, Regínu, lodníka Máju, Michala a samozřejmě na Boba.  
Na následujících stranách si společně připomeneme, jak to všechno nakonec dopadlo. 
 
 

 

 

  

  

Z  lodního můstku 
Kamaráde, 

 

Zvedněme kotvy, vyplouváme! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Účastníci: Maty, Skřítek, Ježek, Dobeś, Morče, Kecal, Chytrouś, Vlk,  

Regi, Jumbo, Mája, Michal, Bobo, Fipo. 
 
Návśtěvy: Krtek, Guláž, Max, Miky, Zuzka, Chozé 
 
 
 
Rok se s rokem seśel a hra-
ničáři opět netrpělivě vyhlí-
žejí na peróně karvinského 
hlavního nádraží svůj vlak, 
který je má vézt vstříc dal-
śímu táborovému dobrodruž-
ství. Vśichni jsou jistě plni 
očekávání. Pro Matyho, Dobeśe 
a Morče to bude první tábo-
rová zkuśenost. Ostatní už 
mají alespoň jeden za sebou. 
Chytrouś s Ježkem už Lužnici 
dobře znají, plavili se po ní 
již před dvěma lety na „Táboře 
Přátelství“.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A když už jsme u té statistiky 
zaujme nás bezesporu datová 
oddílová složka se jménem 
„FIPO“ v níž se lze dočíst, že 
právě na vlnách Lužnice 
prožil Fipo v roce 2006 svůj 
první tábor a nyní se do těch-
to míst vrátí již potřetí.  
 
Cesta vlakem byla dlouhá  
a strastiplná. Když se 
někteří členové začali 
ptát: „A kde je ta 
Lužnice?“, vedlo to 
ke vśeobecnému po-
bavení ostatních. Do 
Suchdolu nad Luž-
nicí jsme vśak zdár-
ně dorazili, což se 
nedalo říci o naśich 
zásobovacích vozech, 
které řídili Jumbo 
s Robem. Cesta jim  
zabrala „pouhých“ 

PIRÁTI Z KARIBIKU 

6. července 

JUMBO ROBO 



11 hodin. Robův „Simír“ měl 
dnes prostě pořádnou žízeň. 
Nezbývalo nám nic jiného, než 
na naśe silniční dobrodruhy 
čekat.  V kempu jsme si chvíli 
krátili hrami jako např. 
Ninja, Bang a také v neposled-
ní řadě plaváním v Lužnici. 

 
Nakonec jsme se dočkali. Hned 
jsme začali hrát první etapu 
celotáborové hry. Úkolem posá-
dek bylo zmapovat okolí kempu 
a postavit tábor. Vikingové 
mezitím uvařili večeři, po 
které následoval bodovák. 
Jeśtě nám dnes zbývá udělat 
důležitou věc. Musíme jít 
k volbám. Je totiž potřeba 
zvolit si ty, kteří zajistí 
v oddíle pořádek a dodržování 
táborového řádu, pod nějž jsme 
se vśichni podepsali. Kdo se 
letos stane KATEM a kdo 
MÁRNÍKEM? Než bude tato 
otázka zodpovězena řekněme si 
zase jeden statistický údaj.  
Ač je volební účast v oddíle 
dobrovolná činí vždy 100 %.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A teď tedy k výsledkům. Katem 
byl hraničáři zvolen Skřítek. 
Jeho pomocníkem, tedy mární-
kem byl následně zvolen Chyt-
rouś. Závěr volby se samo-
zřejmě neobeśel bez tradičního 
vodního rituálu, kdy byli oba 
jmenovaní za úsměvu mnoha 
přihlížejících tváří uvedeni 
slavnostně do svých funkcí. 

 
Na tábor se snesla tma. Čekala 
nás první noc. Jedna ze 
čtrnácti. Zítra vyplouváme.  
 
Odpočiňte si hraničáři, 
čeká vás jeśtě dlouhá 
cesta. Nyní jste teprve 
na jejím začátku.   
 
 
 



 
 
Ráno po nezbytných činnostech 
jako je rozcvička, hygiena  
a snídaně, posádky zahajují 
tento den druhou etapou tábo-
rové hry. Vydávají se hledat 
anglické lodě a anglické 
námořníky, kteří je hlídají.  
 

 
I když byly pirátské posádky 
neozbrojené, podařilo se jim 
lodě ukořistit a splout s nimi 
zpět do tábora. Dalśí dopole-
dní program byl jasný. Nastal 
čas se sbalit a vyrazit zas  
o kousek dále. Cíl dneśní 
plavby: kemp v Majdaleně, 
který je vzdálen cca 11,4 km. 

 
Horní tok Lužnice je samo-
zřejmě úzký a bohatý na mean-
dry. Řeka se v těchto místech 
kroutí jako had. Kdybych měl 
naśi plavbu popsat jedním 

slovem napsal bych jen: Klič-
kovaná. A to nejen díky 
říčním zákrutám, ale hlavně 
kvůli vodákům, kterých se zde, 
také kvůli místní půjčovně 
lodí, letos hojně urodilo. 
Čekalo zde na nás ale i něco 
jiného, mnohem příjemnějśího, 
a sice první peřej. A třeba si 
někdo z nás v duchu pomyslel 
„Bude to asi jeśtě divočina.“ 
 
 
 
 
Jedné z naśich lodí se poda-
řilo úspěśně ztratit lavičku. 
Bylo jasné, že bez ní bychom 
moc daleko nedojeli. A tak 
jsme se vydali nějakou sehnat 
a světe div se, podařilo se!  
Po příjezdu do kempu jsme se 
nejprve trochu zabydleli. 
Následně jsme si během dne 
zahráli Vlajky a jak se 
později ukáže také na táboře 
velmi oblíbený bejzbol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. července 



 
 

 
 
 
Čeká nás náročný den!  Po do-
plutí do kempu Lužnice, kam 
dnes směřujeme budeme mít ve 
svých pádlech rovných 22 km. 
Po 4,3 km od vyplutí z Maj-
daleny se dostáváme k místu, 
kde se Lužnice větví na dvě 
ramena: Starou a Novou řeku. 
Tak jako před dvěma lety vy-
dáváme se dále Starou řekou, 
která je svým vzhledem niko-
liv vśak rychlostí proudu 
mnohem divočejśí. Je rájem 
komárů a dalśí havěti, které 
pro její otravné výkony vždy 
velmi ochotně zatleskáme. Po 
strastiplné cestě Starou řekou 
jsme vpluli do vod největśího 
českého rybníku. Ty z nás, 

kteří jsme zde již byli, znovu 
ohromil. Vítr vytvářel vlny, 
které si s naśimi loděmi zve-
sela pohrávaly. I přesto jsme 
vśak mířili stále vpřed. Řeknu 
vám kamarádi, přeplout tako-
výto Rožmberk není vůbec žá-
dná legrace. 

 
 
 
 
 

 
 
 

8. července 

Na 117,3 říčním kilometru řeky 

Lužnice se nachází jez Pilař. 

Vysoký je 2,9 metrů, dlouhý 

25 metrů a má kolmou spádovou 

desku. Jde zřejmě o nejnebez-

pečnějśí jez v České republice. 

Smrt pod ním naśly již čtyři 

desítky vodáků. Jez zajiśťuje 

dostatek vody pro Zlatou sto-

ku, napájející zdejśí rybniční 

soustavu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K úplnému zdolání rybníku 
zbývalo jeśtě přenést lodě 
přes hráz. Po dvou kilometrech 
nás následně přivítal kemp 
Lužnice. Znaveni jsme byli 
rádi, že si můžeme na chvíli 
odpočinout.  
 
 
 
Je středa. Stany zůstávají 
postaveny, lodě obráceny dnem 
vzhůru. Nikam se dnes nechys-
táme, zůstáváme v kempu Luž-
nice. Od rána posádky zápolí  
o vítězství ve dvou etapách.  
V první prokázují svou vśe-
stranost. Ve druhé pak jako 
správní piráti své obchodní 

schopnosti. Ślo v ní totiž o 
výměnu zboží. Posádka Golemů 
přinesla dvě sklenice domácí 
marmelády. Odpoledne se zača-
ly blížit černé mraky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. července 

vracák – zpětný proud, vzni-

ká vedle hlavního proudu  

a žene loď zpátky pod jez,  

na mělčinu nebo do vrbiček. 



To nás vśak v programu neza-
stavilo. Zahráli jsme si stře-
dověk a na chvíli jeśtě  
i bejzbol. Večer začaly z čer-
ných mraků nejen na stany 
dopadat deśťové kapky.  

 
Jak se  ukázalo podcenili jsme 
vypnutí tropik. Věci nám tak 
poněkud promokly a museli 
jsme jeśtě v noci vyřeśit kri-
zovou situaci. Podařilo se nám 
sehnat majitele kempu a pro-
najali jsme si na tuto noc 
jednu chatku, do které se 
členové s radostí nastěhovali. 
 
 
 
Svítá. Tak jako vychází na 
oblohu Slunce, o něco později 
vycházíme ze svých stanů i my. 
Vytahujeme stanové kolíky, 
balíme tropika a snažíme se 
vecpat vśe do sudů. Čím dál 
více věcí se vśak nachází  
u Jumba v autě. Na programu  
jsou jako vždy výmluvy typu: 
„Už nemám místo.“ - „Mě se to 
do toho sudu nevejde.“ 
 
 
 
 
 
 

 
Pozorný čtenář, kterým beze-
sporu jsi i ty, jistě pochopil, 
že nás čeká splutí dalśího 
úseku. Míříme do Veselí nad 
Lužnicí, kde se vlévá Nežárka 
do Lužnice, jejíž vody jsou tak 
znovu kompletní. Plavba pro-
bíhá bezproblémů. Spatřujeme 
krásnou zapadlou klubovnu 
vodních skautů. Necháváme zde 
zaśifrovaný vzkaz. V kempu se 
posádky utkají v dalśí etapě. 
Jde o námořní souboje. Jelikož 
se Ježkovi a Vlkovi poněkud 
rozpadla vodácká obuv, zamířil 
s nimi Bobo do místního obcho-
du. Večer jsme strávili  
u Ohně. Jumbo hrábl do strun 
a vzduchem se začal linout 
hraničářský zpěv. Nebo řev?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. července 

karfiol – voda v jednom místě 

viditelně vyvěrá. Na loď, kte-

rá do tohoto místa najede, to 

má podobný efekt, jako když se 

trefí do śutru. 



 
 
Dnes se nestalo nic zvláśtní-
ho, kromě toho, že jsme větśinu 
dne strávili na vodě. Ale  
i tak to byla pohoda, a to do-
konce dvojnásobná. Jako cíl 
dneśní plavby byl naśí admi-
ralitou určen kemp Pohoda na-
cházející se nedaleko obce 
Roudná na 57,4 říčním kilome-
tru. Po příjezdu se pouśtíme 
do vaření guláśovky. Někteří 
hrají fotbálek na branky su-
dové konstrukce. Jumbo se 
vydal zpět do Veselí nad 
Lužnicí. Mířil na vlakové ná-
draží, kam jsem dojel já (Krtek 
pozn. redakce). Vyrazil jsem se 
alespoň na víkend ponořit 
zpátky do dětskejch snů. 

 
Rozhlížím se po tábořiśti  
a snažím se nasát táborovou 
atmosféru. Jde to lehce. Pár-
krát si kopnu míčem se Skřít-
kem a pozoruju Kecala, jak jde 
znovu umýt už netuśím co, ale 
muselo to být každopádně dost 
mastné. Pořád se tady mluví  
o Bobovi, který provedl násle-
dující věc: Bobo si takhle 
přisedl k,… „Mlčenlivost chrá-
ní nás.“ Je nástup, posádky 
dostávají instrukce, co se bude 
dít. Větśina nás odchází na 
leso. Po chvíli se nám daří 
najít dostatečný počet souśek, 

které se okamžitě poroučí  
k zemi. Na oheň bude a jeśtě 
zbude. V tábořiśti jsme s dře-
vem udělali trochu nepořádek. 
Hlavním problémem byla kůra. 
Nikomu se nechtělo ji sesbírat. 
Bylo tak nutné přistoupit  
k soutěži. Kdyby Ježek v pos-
ledních chvílích neporuśil 
pravidla zvítězil by. Den jsme 
zakončili posezením u ohně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. července 

sifon - místo, kde voda protéká 

dutinou v překážce a vyvěrá  

za ní. Velmi nebezpečné a často 

obtížně rozpoznatelné místo. 

 



 
 
Je sobota. To pro ty, kteří už 
ztratili pojem o tom, který 
den v týdnu je. Mám ten pocit 
rád. Vyplouváme. Nečeká nás 
nijak zvláśť dlouhý úsek, jen 
něco málo přes 11 kilometrů. 
Cestu nám poněkud prodlužuje 
několikeré čekání v úkrytu 
před deśtěm. Jumbo už nás oče-
kává v kempu Soukeník. Staví-
me stany a chystáme se k pro-
hlídce Sezimova Ústí.  
 
Při cestě do centra nás pře-
kvapuje, že si musíme vybrat, 
do kterého centra se vůbec 
chceme dostat. Půjdeme do Se-
zimova Ústí I anebo jdem do 
Sezimova Ústí II? Zvolili jsme 
dvojku a míříme přes vlakové 
nádraží na Náměstí Tomáśe 
Bati. Zde obdivujeme tzv. 
„Strážce času,“ který před-
stavuje sluneční hodiny. Nás-
leduje rozchod. Větśina si to 
namíří do cukrárny. Zmrzlina 
a někomu prozměnu ledová 
tříśť přiśla vhod. 
 
Snažíme se najít vilu Hany  
a Edvarda Beneśových. To se 
nám daří, ale areál je bohužel 
uzavřen. Zítra se sem ale vrá-
tíme. Odpoledne si zaplaveme  
v Lužnici a na místním umělém 

hřiśti si s novými kamarády 
zahrajeme fotbal a posléze  
už sami bejzbol. 
 
 
 
Kdyby čas naśeho tábora odmě-
řovaly přesýpací hodiny, dalo 
by se říct, že v jejich horní 
části zhruba jeśtě polovina 
písku zbývá. Pesimista by 
řekl: „Polovina tábora je za 
námi.“ Optimista by řekl: 
„Polovina tábora je jeśtě před 
námi.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

12. července 

13. července 

Dopoledne se Jumbo s Regi  

a členstvem vypravili znovu 

k vile Beneśových. Tentokrát 

se dostali do zahrad a mohli si 

tak vilu prohlédnout alespoň 

z venku. V tábořiśti se zatím 

čile pracovalo na tom, aby bylo 

vśe připraveno k Přeplouvání 

 

Dominantou Náměstí Tomáśe Bati v Sezimově 

  Ústí, které bylo rozsáhle rekonstruováno v roce 

 2005, jsou jedny z největśích slunečních hodin  

v České republice (19x20 m). Ukazatel představuje 

žulová koule ve výśce 4 metry, kterou nese socha 

 Strážce času. Hodiny ukazují čas, slunovraty a rovno-

dennost. Autoři  sochy  jsou Lukáś  a  Zdeněk Kmochovi  

z Pelhřimova, autorkou hodin je Alena Kalinová. 



rovníku, při kterém jsou kaž-
doročně suchozemské krysy pa-
sovány na vodáky. Guláž již 
začátkem března odeslal Nep-
tunovi žádost, který ji s vel-
kou chutí přijal. Neopomněl si 
s sebou vzít svého otroka, 
osobního kuchaře, holiče a 
také palivce. 

 
Po návratu z města přivedl 
Jumbo suchozemské krysy před 
Neptunovu družinu. Dobeś, 
Maty, Morče a Kecal se toužili 
stát vodáky, stejně jako gene-
race Hraničářů před nimi.  
A i když jim námořnický guláś 
příliś nevoněl, kopřivy je ne-
příjemně pálily a bahno se jim 
dostávalo pod kůži, vśichni to 
zvládli a zaslouženě se vodáky 
stali. 
 

 
 
Jako první byl Neptunem paso-
ván Kecal, který se vrhl 

střemhlav do mělké vody,  
z čehož se po chvíli vzpamato-
val. Ostatní už dopadli mnohem 
lépe a hlavně bezpečněji. 
Kecal se tak stal významným 
průzkumníkem terénu. 
 

 
 
Začali jsme se balit. Mája  
s Míśou odjeli domů. My jsme 
se vydali na 9,2 kilometru 
dlouhou plavbu do kempu 
Harrachovka. Plavba samotná 
nám trvala poměrně dlouho.  
Po příjezdu do kempu letośní 
tábor opouśtím. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

* 28. 5. 1884 – Kožlany † 3. 9. 1948 – Sezimovo Ústí 

První ministr zahraničí Československé 

republiky a druhý prezident. Po maturitě 

studoval na Filozofické fakultě pražské 

Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Od roku 1904 

studoval ve Francii na Sorbonně sociologii  

a politické vědy. Po návratu do Prahy roku 

1909 se stává doktorem filosofie na pražské 

univerzitě. Téhož roku se oženil s Hanou 

Vlčkovou. Spolu s T. G. Masarykem a M. R. 

Śtefánikem byl vůdčím představitelem české  

 zahraniční odbojové činnosti. V září 1938 pod nátlakem francouzské  

a britské vlády kapituloval a 30. 9. 1938 přijal mnichovský diktát.   

5. 10. 1938 abdikoval a 22. 10. 1938 odeśel do zahraničí: nejprve do Londýna, 

v únoru 1939 do USA, kde přednáśel na chicagské universitě a odkud  

se v červenci 1939 vrátil do Anglie. Po vypuknutí 2. světové války se 

postavil do čela druhého čs. zahraničního odboje. V únorové krizi 1948 

zaujal kontroverzní postoj; 25. 2. 1948 podlehl komunistickému nátlaku, 

přijal demisi demokratických ministrů a jmenoval nové, Gottwaldem 

vnucené členy vlády. Tímto aktem i setrváním v prezidentském úřadě 

objektivně legalizoval komunistický převrat. V květnu 1948 vśak odmítl 

podepsat novou ústavu a 7. 6. 1948 abdikoval. Uchýlil se do ústraní  

a záhy zemřel. 

byla postavena v letech 1930–31 podle projektu Petra Kropáčka u údajné 

přírodní Husovy kazatelny nad soutokem Lužnice a Kozského potoka 

v Sezimově Ústí. Úprava roku 1937 dotvořila podle projektu Otakara Fier- 

ligera její vnějśí vzhled. Po smrti Hany 

Beneśové se roku 1975 v rozporu s její 

závětí stala rekreačním objektem před-

sednictva federální vlády. Tehdy zde 

proběhly četné problematické úpravy, 

zejména vnitřního zařízení. Veřejnosti 

je přístupná od roku 2009 po provedení 

rekonstrukce, která se snažila vrátit jí 

pokud možno původní vzhled. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dneśní den jsme strávili vý-
pravou do města Tábor. Podí-
vali jsme se jak do středově-
kých katakomb, tak také do 
nedávno otevřeného muzea čo-
kolády a marcipánu, které 
jsme naśli v jedné zapadlé 
uličce. Bylo zde pořád co 
zkoumat. Nenechali jsme si 
ujít ani výhled z 25 metrů 
vysoké věže Kotnov, která byla 
původně součástí hradu, jenž 
v roce 1532 zničil požár. 
 

 

 
Zpátky do tábora (s malým T) 
jsme dorazili až k večeru. 

Přesto se ale jeśtě uskuteč-
nily v nedalekém lese dvě eta-
py táborové hry. 
 

 

 
Večer jsme se sesedli u ohně. 
Jumbo neúnavně hrál a my jsme 
neúnavně zpívali. Nakonec 
jsme se vśak vśichni unaveni 
z dneśního dne odebrali spát. 
Alespoň si to vśichni členové 
mysleli. Vikingové stejně jako 
čerti nikdy nespí. Naopak 
pořád kují na své členy nějaké 
pikle. A tak tomu bylo i dnes 
o půlnoci, kdy přichystali  

 
„Stezku odvahy.“ Vedla ke sta-
rému mlýnu, o kterém si ně-
kteří díky lsti mysleli, že jde 
o starý blázinec. Mezi odvážné 
se letos zařadili: Chytrouś, 
Vlk a Dobeś. Ostatní se vy-
dali bojovat se svým strachem 
ve dvojicích. 
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Už jsme byli na jednom místě 
dost dlouho. Po dvou dnech je 
třeba zvednout kotvy a vy-
plout po proudu Lužnice zase  
o něco dále. Měli bychom ujet 
zhruba 12 kilometrů. Plavba 
probíhala v poklidu. Počasí 
nám přálo a nikam jsme ne-
spěchali. Zaśli jsme si prohlé-
dnout zříceninu hradu Příbě-
nice, která se tyčí nad řekou. 
 
Oproti naśí plavbě neproběhla 
v poklidu komunikace mezi lo-
děmi a doprovodným vozidlem. 
Díky tomu jsme nakonec skon-
čili až ve vesnici Dobronice 
nedaleko Bechyně. Místo kilo-
metrů dvanácti jsme jich tak 
dnes ujeli necelých dvacet.  
A jelikož jsme nenaśli žádný 
kemp, postavili jsme stany  
a utábořili jsme se na louce  
u řeky. Tento den byl opravdu 
nejnáročnějśím dnem celého 
tábora a vśichni jsme byli 
rádi, když jsme mohli konečně 
ulehnout do svých spacáků.
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Hrad Příběnice založil v první 

polovině 13. století jihočeský rod 

Vítkovců (Rožmberkové), při sever-

ní hranici svého rozsáhlého pan-

ství jako demonstraci bohatství  

a moci. Jednalo se o skvělou 

stavbu, která se svým rozsahem  

a výstavností mohla měřit s hrady 

zbudovanými králem. A to bylo  

v té době něco naprosto nevída-

ného, protože mezi úrovní hradů 

ślechtických a královských byl ve 

13. století větśinou téměř propa-

stný rozdíl. První přímá zmínka  

o Příběnicích je z roku 1243, kdy 

je držel Vítek z Prčice. Po něm 

náležel hrad jeho bratru Vokovi. 

Rožmberkové drželi rozsáhlé příbě-

nické panství až do roku 1420.  

V roce 1394 zde byl krátce věznen 

český král Václav IV. 3. června 

1437 byla uzavřena dohoda mezi Tá-

borem a panem Oldřichem z Rožm-

berka o zničení hradu Příběnic. 

Tento výjimečný hrad byl jeśtě 

téhož roku zbořen. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po probuzení a snídani se ba-
líme a vyrážíme na vodu.  
O několik kilometrů dále vśak 
zastavujeme u nádherného kem-
pu, kde se jakoby zastavil čas. 
Louka je sice pokosená, jsou 
zde vśak suché záchody a úžas-
ný klid. Hned po příjezdu  
se uskutečnily dalśí etapy tá-
borové hry. Zbytek dne jsme 
hráli bejbólek a například 
taky Skotsko vs. Anglie.  
 
Jinak byl den víceméně odpo-
činkový. Nikam se nespěchalo, 
vždyť už jsme na 13,7 říčním 
kilometru. Členové potřebují 
nabrat nové síly, které  
už zítra budou určitě potře-
bovat. 

 
 
„Dříve než Slunce nad údolím 
začne plát, my na cestu dlouhou 
se musíme dát.“ 
 
Velká cesta je tady! Nezní 
žádný budíček. Jen několik 
náznaků dává tuśit, že se děje 
něco, co už každý delśí dobu 
očekává. 
 

 
 
Každá z posádek dostala jídlo, 
pro případ své vlastní ztráty 
telefon a také první zprávu. 
Posádky byly pryč několik 
hodin a bohužel nevíme, jaké 
vśechny zajímavé události  
v průběhu Velké cesty zažily. 
První posádkou, která se obje-
vila na břehu řeky byli Buka-
nýři. Vśechny zprávy vyluśti-
li a úkoly splnili. Zbývalo 
jim už jen najít poklad, což se 
záhy povedlo. O několik hodin 
později dorazili Golemové, a to 
i s Vlkem, který Velkou cestu 
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dokončil i přes obrovské pu-
chýře na nohou. A protože Go-
lemové měli také vśe v pořád-
ku, mohli se pustit do hledání 
pokladu. Zbytek dne strávily 
posádky zaslouženým odpočin-
kem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Máme před sebou poslední úsek 
naśí plavby. Zbývá nám ne-
celých pět kilometrů, což 
zvládáme zhruba za hodinku. 
Vymyjeme lodě, které následně 
naložíme na auto. Jumbo nej-
prve veze skupinu „A“ zpět  
do kempu Harrachovka, kde 
strávíme zbývající táborový 
čas. Do Harrachovky s Jumbem 
následně dorazila i skupina 
„B“ (jde o čistě technické 
označení). Postavili jsme stany 
a vypravili jsme se na leso  
na zítřejśí slavnostní oheň. 
K večeru k nám do tábořiśtě 
dorazila očekávaná návśtěva: 
Guláž, Miky, Zuzka, Max, Chozé. 
Do večerky jsme seděli u ohně. 

 
 
Předposlední táborový den jde 
vśechno v odpočinkovém duchu. 
Připravujeme dřevo, koupeme 
se a odpoledne jdeme, v pořadí, 
na druhou prohlídku Tábora 
(s velkým T). Při závěrečném 
ohni hodnotíme, co jsme letos 
na Lužnici zažili. Řeśili jsme 
i organizační věci pro příśtí 
oddílový rok. Do pozdních 
hodin jsem pak u ohně zpívali, 
a to až do chvíle, než nás pos-
tupně únava začala zahánět 
do stanů. 

 
 
 
Jsme téměř u konce. Poslední 
den s sebou přináśí poslední 
balení. V poledne se vydáváme 
přes město na vlakové nádraží. 
Cesta vlakem nám trvá už jen 
nějakých 8 hodin. 
 
Vítá nás karvinské hlavní 
nádraží a mně kamaráde nez-
bývá nic jiného, než toto malé 
ohlednutí zakončit takto: 
 
„Tábor 2014 zemřel, ať žije 
tábor 2015.“ 
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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! 
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