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TENTO VÝTISK JE NEPRODEJNÝ! 



  

  

 

 

 
 

 

  

naśe Osmička letos oslavila své 50. narozeniny. Nedá mi to, chtěl 

bych zde napsat k tomuto výročí jeśtě pár vět: Vy vśichni, co jste 

stáli u kormidla zatímco oddílová flotila proplouvala na své cestě 

roky bouřlivými nebo klidnými, díky. Za co? Že jste umožnili 

mnohým z nás prožít nezapomenutelné chvíle, že jsme získali 

kamarády, jak se říká, na celý život, že jsme se díky Vám stali snad 

o trochu lepśími lidmi. Co pro mne znamená být Hraničářem?  

Je to životní styl, je to legrace vyvážená na druhé straně 

odpovědností, je to záruka toho, že na své životní pouti nejdeś sám! 

 

Dalśí oddílový rok je za námi a nový právě začíná. Je jen  

na nás, jaký bude! Chovejme se k sobě jak nejlépe umíme, buďme 

svorní! Nemysleme jen na sebe! Sám jsem rád, když se něco nového 

naučím, větśí radost ale mám z toho, když něco naučím někoho 

jiného! Teď už ale k samotnému obsahu tohoto speciálního čísla. 

 

Je to pár týdnů, co jsme se vrátili z třítýdenního tábora.  

Pro někoho byl první, pro jiného možná poslední. Toto Čigo-Ligo 

vypráví příběh, který se odehrál v Sedle nedaleko Jindřichova 

Hradce na louce u Sedelského rybníku. Příběh karvinského oddílu 

vodních skautů, kteří si říkají Hraničáři! Náś příběh! 

 

 

 

  

 

  

  

Novinky z kapitánského můstku 

Kamaráde, 
 

Spoustu jedinečných zážitků na další plavbě Ti přeje 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Účastníci: Sára, Hanka, Śmoula, Dan, Dave, Jony, Kudla, Moorče, 
Luki, Radek, Śtěpán, Sirka, Kousal, Medvěd, Svíŝa, Dudlík, Kecal, 
Guláž, Fipo, Vlk, Jogo, Čiko, Dobeś, Chytrouś, Grizzli, Krtek. 
 
Návśtěvy: Miky, Zuzka, Verča, Pája, Lukáś, Markéta, Jonáś, Johan, 
Joel, Verča, Jumbo, Reggi, Jarinkg, Lucka, Béja, Kajman, Katka, 
Hanz, Daisy, Renča, Vaneska. 
 
 
 
  

Tábor SVĚTŮ 28. 7. - 18. 8. 2018 

Sedlo u Jindřichova Hradce 
49.0621319N, 15.0395422E 

 



 

 

 

v sobotu 28. července. Svítá  

a my se chystáme opustit naśi 

domovskou planetu KARWIN H68  

a vydat se na třítýdenní 

dobrodružnou misi. Nevím, zda 

se vśichni těśíme, nebo jestli 

v někom z nás přece jen hlodá 

nejistota z neznáma. Doufám 

vśak, že mise bude úspěśná, 

objevíme nový tajuplný svět, 

který si alespoň trochu doká-

žeme podmanit k obrazu svému, 

tomu hraničářskému. 

 

Vím, ne vśechno půjde hladce, 

jistě na nás čekají různé pře-

kážky a možná se objeví i mezi 

námi nějaké neshody, ale snad 

to nakonec zvládneme. Vždyŝ 

dalśí budoucnost lidstva je 

na nás přímo závislá! Nemů-

žeme si dovolit selhat! 

 

"Houston We Are Go For Launch!" 

 

 

 

 

 

 

 

V 5:38 jsme se nalodili na 

vesmírnou loď Ex 544 Českých 

drah, která nás svezla do 

Bohumína, odtud pokračujeme 

společně s R 844 na planetku 

Brno a následně míříme na 

palubě R 666 Vajgar až do 

Jindřichova Hradce. Čeká nás 

jeśtě krátký přesun na místo 

určení. Tím je planetární 

systém nacházející se v cen-

trální části Sedelské mlho-

viny. 

 
Po přistání na planetě, jež 

jsme si vybrali za místo svého 

pobytu, naśe systémy hlásí 

fantastické zprávy. Tak před-

ně složení atmosféry je zde 

velmi podobné. Dalśím důleži-

tým faktorem je přítomnost 

vody. Tu pitnou vśak budeme 

zřejmě muset dovážet z neda-

lekého Sedelského vrtu. Kolem 

místa naśí budoucí základny 

 

  



se rozléhají lesy. Stromy jsou 

velmi podobné naśim borovi-

cím, smrkům či dubům. Zdá se, 

že se jedná o ideální místo 

pro naśi misi. Jako by nás sem 

někdo vedl záměrně! Už jen to, 

že nacházíme mnoho staveb po 

původních obyvatelích, nás má 

varovat, abychom byli neustá-

le ve střehu! 

 

 

Základna nese kódové označení 

TABOR2018. Tato zkratka je 

složeninou názvu naśí mise: 

Třítýdenní absolutně bezpo-

chyby ojedinělá rekreace. Čís-

lice pak udává letopočet. 

 

Během prvních dní se zabyd-

lujeme. Už teď víme, že nás tu 

čeká spousta práce. Stačí vśak 

jen několik dní a základna 

získává tu pravou hraničář-

skou tvář! Medvěd, Moorče, 

Kudla a Kecal vytváří návrh 

hlídkové věže. Medvěd násled-

ně pečlivě vyměří rozměry  

a pro jistotu přidá navíc 

jeden metr do výśky. Stavba 

věže probíhá v prvních třech 

dnech takřka bez přestávky.  

A protože jsou okolní lesy na 

kvalitní stavební materiál 

poněkud skoupé, neśtítí se 

stavitelé odříznout si nějaké 

ty metry i ze śpice budoucího 

vlajkového stožáru. 

 

Z toho mají pramalou radost 

Guláž s Krtkem, kteří se tak 

vydávají hledat stožár nový. 

Jejich úkol se nakonec daří 

splnit a za pomoci ostatních 

je více než 13 metrový kolos 

dopraven 29. 8. v 18:20 do tá-

bora. Zde je Vikingy opraco-

ván a sestaven. Mezitím byla 

vykopána nejen Radkem díra, 

do níž bude za 2 dny usazen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Na tábořiśti probíhají dalśí 

práce. Stopaři perfektně při-

praví místo pro konání slav-

nostních ohňů. Po postavení 

kanadského krbu je hlavním 

nahazovačem bahna Radek. Be-

re to opravdu poctivě, kromě 

krbu obhodí bahnem bezpečně  

i vśechny okolo stojící zvě-

davce. Ne, že bychom jen sta-

věli, umíme také bourat nebo 

přenáśet. K zemi se tak zaned-

louho poroučí několik teepee 

a nepotřebných kajut.  

 

Stavba věže byla do odvolání 

pozastavena. V první řadě je 

třeba vztyčit stožár. Už teď 

nám konstrukce věže značně 

omezuje manévrovací prostor. 

Brzy se ukáže, že zajiśtění 

některých oček drátem nebyl 

zase tak dobrý nápad. Ale až 

tato doba nastane, určitě to 

nějak vyřeśíme, i kdybychom 

měli to vratiráhno svěsit 

třeba až úplně dolů. Samotná 

stavba stožáru probíhá čtvrtý 

táborový den. Během dopoledne 

přijíždí Robo s Robíkem. Vzty-

čení jde podle plánu. Čiko  

s Jogem ovládají malé nůžky. 

U velkých jsou připraveni: 

Guláž, Hanz, Krtek a Robo, 

který zároveň dohlíží na celý 

stavební proces. Patku sto-

žáru hlídá Grizzli. Jistící 

lana pak drží Moorče s Kud-

lou. Chytrouś kontroluje směr 

vychýlení stožáru. Dobeś fotí. 

Zbytek astronautů vśe sleduje 

z bezpečné vzdálenosti. 

 

Když byla splněna tato dílčí 

mise, mohli se stavitelé věže 

znovu pustit do práce. Brzy 

tak věž získává podlahu a po-

sléze střechu. Je to po 26 le-

tech první věž, kterou se nám 

na některé z planet podařilo 

vybudovat. Ze staveb chybí 

jeśtě přední brána. Na té už 

ale dělají Čiko s Dobeśem  

a Jogem. Po vypletení levé 

trojúhelníkové části umělou 

pavučinou přemítáme, jak ji 

využít. Objevuje se nápad 

zavěśovat na ní dřevěná ko-

lečka nesoucí různorodé ob-

razce a znaky. Každý astro-

naut, který v táboře přečká 

alespoň jednu noc, musí tako-

véto kolečko vlastnoručně vy- 

 



  



zdobit. Čiko má vśe pod palcem 

a důsledně u této činnosti 

každého popohání.  

 

Některým astronautům se může 

zdát, že pořád jen pracujeme. 

Ale není to tak. Pojďme se 

podívat, co dalśího jsme během 

prvních dní zažili. 

 

Během druhého dne, aby tábor 

neovládl chaos a byly dodržo-

vány základní pravidla, jsme 

si zvolili z naśich řad osobu, 

která má označení KAT (Konec 

Anarchie Táborníci). Po dlou-

hém rokování jsme silou śesti 

hlasů vybrali Jonyho. Jeho 

pomocníkem, tedy márníkem se 

nakonec stala Sára. Od této 

chvíle se vśichni musíme dr-

žet na uzdě, v opačném případě 

vystavujeme nejen svůj nos 

přívalům tekoucí vody.  

 

Od třetího dne bodujeme kaju-

ty a den po vztyčení stožáru 

začínáme s každodenním vyvě-

śováním a svěśováním státní  

a oddílové vlajky.  

 

A konečně zápolíme v prvních 

hrách! Tak například Skotsko 

versus Anglie, i když s novým 

názvem Jedi vs. Sith. 



Na jednotlivce čekalo během 

prvního týdne hned několik 

soubojů. Perly galaxie ovládl 

Śtěpán. Tam-tamy nejlépe du-

něly Kudlovi a Cestu k lodi 

nejrychleji naśel Kecal. 

 

Čtvrtý táborový den proběhlo 

u galaktického autobusu prv-

ní kolo hvězdné regaty. Moor-

če uvázal śest vesmírných 

uzlů v čase 39 sekund, což byl 

nejrychlejśí pokus dne. 

 

Tento den odstartovala první 

etapou také celotáborová hra 

SVĚTY. Posádky se během ní 

vydají na vesmírnou expedici 

s cílem osídlit hvězdný sys-

tém XC-2754, známý též jako 

Nova Prime. Během první eta-

py si musely zajistit mate-

riál na stavbu raketoplánu. 

Jen jeden jej může získat, bez 

těl ostatních by nesvedl ale 

vůbec nic. 

 

S potřebným náčiním se pak 

mohou posádky pustit do stav-

by svého vesmírného plavidla.  

A protože jim to na první 

pokus moc nevyślo, dostanou 

jeśtě čas na zdokonalení 

svých strojů, jinak by totiž 

asi moc daleko nedoletěly. 

 

 

 



Každý den táborový život řídí 
jiný bocman a o pohodlí vśech 
a jejich plné žaludky se stará 
jedna z posádek. Je toho dost, 
co musí během 24 hodin vyko-
nat. Připravit dvě svačiny, 
večeři, snídani a oběd. Udr-
žovat zásobu pitiva a pořádek 
v jídelně. V noci pak každého 
z posádky čeká hodina hlídky. 
Není divu, že únava je s po-
stupujícím časem znát a nevy-
hýbá se ani vikingstvu. 

 

Moc sil nám nepřidávají ani 

vysoké denní teploty. Často se 

tak ochlazujeme ve vodách Se-

delského rybníku. 

 

Přeháňky přiśly až s koncem 

týdne a Dobeś tak alespoň 

mohl otestovat nové nepro-

moky, které jsme dostali od 

Ardonu. Můžeme říct, že ob-

stály na jedničku. 

 

Na sousední louce jsme si při-

pravili hřiśtě na softball. 

Při první hře byla Sára zce-

la knockoutována tvrdým ba-

seballovým míčem, který vylé-

tl z ruky Kudlovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V prvním týdnu byly uděleny 

tři pochvaly. Nejprve vśem za 

zvládnutý pracovní den, po-

sléze posádce Stopařů za obě-

tavý přístup k práci a na-

konec plavčíku Kudlovi za ka-

marádský přístup. 

 



Doslova fenoménem úvodního 

týdne se stalo získávání cir-

kusových vstupenek. Volňásky 

na představení světoznámého 

souboru Hraničář se rozdáva-

ly za kdeco. Stačilo být nej-

lépe upravený na nástupu, 

zranit se, uvařit nebo udělat 

něco výjimečného a tak dále! 

Byli tací, jako například 

Sára, kteří měli vstupenek 

hned několik. Ty se pak pro-

dávaly na hraničářském čer-

ném trhu.  

 

Hraničářům se naskytla jedi-

nečná možnost získat tzv. VIP 

vstupenku. Ślo o jediný exem-

plář, který majiteli přináśel 

spoustu výhod. I díky tomu se 

jeho cena vyśplhala na neuvě-

řitelných 60 čmrdlíků. Zapla-

til je zálesácký kormidelník, 

který už jej poté nepustil 

zpět do oběhu, ač se o to sna-

žili dokonce i Vikingové. 

 

V pátek 3. srpna se posádky 

společně s Rovery vydaly ke 

kameni republiky na Perślák. 

Místo hraničí s nejseverněj-

śím bodem Rakouska. 

 

Zpátky měla dorazit každá  

z posádek po vlastní ose, ale 

nestalo se tak, z čehož byli 

Vikingové, mírně řečeno, roz-

ladění. Posledním dnem první-

ho táborového týdne byla 

sobota (4. srpna). Také v tento 

den se událo hned několik 



zajímavých věcí. Už během 

dopoledne začali Jogo s Chyt-

rouśem připravovat na večer 

slavnostní oheň. Byly uděleny 

hned tři eśusy. Jeden dostal 

od márníka sám KAT, druhým 

odsouzeným byl Luki, který  

už zřejmě rozumí přísloví: 

"mluviti stříbro, mlčeti zla-

to!", no a nějaká ta voda zby-

la jeśtě i na Kudlu, který už 

na začátku svého letu přes 

plůtky tuśil, co ho čeká. 

 

Velmi bohatý byl tento den 

také na přílet nových astro-

nautů. Hraničáři tak přivíta-

li mezi sebou Reggi, Jumba, 

Fipa, Kousala, Hanku a Sirku 

(v té době ślo jeśtě o Jirku). 

Přijel taky Jarinkg s Luckou. 

A když nás bylo takové požeh-

nané množství, museli jsme si 

udělat pořádnou celooddílovou 

fotku! A jeśtě někdo přijel,  

a to až ze Slovenska. Kdo? No 

přece náś nový oddílový pecek 

s pánvičkou, velkým a dvěma 

mini kotlíky. Teď už máme 

dva! Jeśtě zbývá vyřeśit ty 

krátké komíny, aby to lépe 

táhlo a bude se na nich vařit 

jedna báseň. 

 

Posádky měly volno na pří-

pravu programu k ohni. Ten,  

večer ve jménu síly, pravdy, 

krásy a lásky zapálili Med-

věd, Kudla, Hanka a Sára. 

Program byl kvalitní a zřej-

mě nejpovedenějśí byla soutěž 

Vyder "Chcete být čmrdlíká-

řem?", která se později dočka-

la i dalśího dílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táborový děj se pomalu pře-

klopil do druhého týdne. Ne-

děle byla posledním dnem, kdy 

se mohly dodělávat výrobky. 

Radek přiśel se svým telesho-

pingovým fofrśŝouchem, prak-

tickým to pomocníkem na míst-

ní latrýny. Vytvořil hned tři 

exempláře. Sára vyrobila sto-

jánek na tužky, Dudlík zase 

počítadlo aktuálních obyvatel 

tábora. Za zmínku stojí jeśtě 

Moorčo Gym: lesní tělocvična, 

která vznikla během několika 

hodin! 

 

 

Posádky samozřejmě dále zápo-

lily v celotáborové hře. Jed-

ním z dalśích úkolů, které si 

na ně přichystal sám osud, 

Karviná Hraničáři 

Vzplanul oheň divuplný v naší vlasti krásné,  

přísaháme, v našich srdcích nikdy neuhasne! 



bylo obsazení některé z blíz-

kých obyvatelných planet na 

níž měli astronauti vystavět 

svou posádkovou základnu. Bě-

hem noční etapy se pak Kecal 

srazil se vzrostlou borovicí, 

takže jsme na druhý den 

vyrazili do jindřichohradecké 

nemocnice. Tu do konce tábora 

navśtívíme jeśtě dvakrát, s 

Kousalem a Dudlíkem. Ale zpět 

k hlavní hře. Pro kormidel-

níky byl bezesporu zajímavý 

brzký ranní výsadek, kdy se 

museli dostat zpět na domov-

skou základnu. Za vśe je asi 

nejvýmluvnějśí komentář Sáry 

k Medvědovi a Kudlovi v si-

tuaci, kdy bylo potřeba po-

svítit si na mapu: "Vy jste si 

s sebou zase nic nevzali?" 

Posádky po probuzení své kor-

midelníky marně hledaly a ač 

to nebylo úplně v plánu vy-

daly se jim naproti. Jen Han-

ka v tom musela mít asi pěkný 

zmatek :-) 

 

V úterý 7. srpna jsme slavili 

společně s Moorčetem jeho pat-

nácté narozeniny. A jelikož 

dostal z domova balík obsahu-

jící pro táborníka samé důle-

žité věci, vydal se na cestu 

vzhůru, zkontrolovat vrati-

ráhno. 

 

S následujícím dnem jsme dop-

luli až k rovníku. Ani tento-

krát na nás Neptun se svou 

družinou nezapomněl. Sucho-

zemské krysy: Luki, Radek, 

Svíŝa, Sirka, Jony a Śtěpán, 

museli projít ohněm, chladem 

a pozřít námořnický guláś, 

který si pro letośní rok při-

pravili kuchaři Pasta a Pas-

ŝák, kteří vážili cestu přes 

půl Galaxie až z planety 

HNUS. Z śesti pasovaných jich 

nakonec dospělo k cíli pět. 

Vśem jim gratulujeme a vítáme 

je mezi námi vodáky, protože 

si uvědomujeme, že prožili 

zvláśtě u guláśe perné chvíle. 

I když byli i takoví, jako 

třeba Svíŝa, kteří si dali 

klidně náśup pasty. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už od rána, než doślo na paso-

vání samotné, byl bocmanem 

ten nejmladśí z nás.  

 

Jony nejen, že řídil roz-

cvičku, ale také celé vyvě-

śování vlajek, bodování kajut 

a vykonával vůbec vśechny 

důležité činnosti, co má boc-

man na starost.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již jsme zažili spoustu věcí, 

ale nyní nás čeká něco, co 

jeśtě nikdy! Přijíždí Ti nej-

lepśí z celé galaxie. Je totiž 

9. srpna a na scénu vstupuje 

Cirkus Hraničář! Vśichni hle-

dají své vstupenky, protože 

bez nich se do hlediśtě nedo-

stanou.  

 

Jeśtě před samotným zaháje-

ním představení se muselo 

vśechno a hlavně také vśichni 

nachystat. Byla to nádhera 

vidět, jak přistupují členové 

souboru k přípravě svých čí-

sel zodpovědně. Z bláznivého 

nápadu se rázem stal jeden  

z nejsilnějśích zážitků celého 

tábora. Vím, na nástupu jste 

již pochváleni byli, ale pře-

sto jeśtě znovu, díky!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A již impresário přestřihuje 

pásku a zve diváky do hle-

diśtě. VIP host je pak při-

vezen koňským spřežením na 

své místo, kde už na něj čeká 

jeho osobní posluhovačka. Do-

brotami se to kolem něj jen 

hemží. 

 
 

!

 

 

 

 

 



Na scénu jako první přichází 

DUO PUNTÍK, které přijelo se 

svým originálním pochodovým 

tancem až z Madagaskaru. 

 

Poté měl Kudla možnost se ja-

ko jediný zdarma projet na 

slonici Fipině. 

  

Vśechny uchvátil i trapno-

mág Čáryfuk Bublifuk, který 

měl připraveno hned několik 

čísel. Řada přiśla konečně i 

na hlavní inzerovanou hvězdu 

cirkusu Hraničář, a to cviče-

nou opičku Moorčinku. Stejně 

jako vśechna předchozí i nás-

ledující čísla, sklidila také 

Moorčinka bouřlivý aplaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úsměv na tváří větśiny divá-

ků vykouzlil po krátké chvíli 

klaun Koksal. Jen impresário 

byl z jeho výkonu trochu roz-

pačitý a hrozil mu okamžitou 

výpovědí. 

 

 

 



Přes cvičené lachtany jsme se 
dostali až k drezůře naśich 
tygrů Śtefa a Lojzy pod vede-
ním úžasné Laury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V programu nemohla chybět 
ani světoznámá jízda na del-
fínovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od strastí a vśednosti naśich 
táborových životů nás odpou-
tal na malou chvíli Jogín  
z Rychvalmondu. Jeho rela-
xační techniky byly opravdu 
jak z jiného světa. Kam ten 

kluk na to chodí, pomyslel si 
jen tak pro sebe impresário. 
 

 
 
Miláčkem publika se vśak pro 
tento večer stal někdo jiný,  
a sice Medvěd na kole. Jeho 
nenucený až nebojím se napsat 
líný projev, sklidil ovace 
téměř ve stoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po Méďovi už si ale chtějí kus 

slávy pro sebe uchvátit také 

naśe čivavy se svou cvičitel-

kou. Rexík a Ŝapka, ač jsou 

malí, předvedli velký výkon. 

Také za něj byli řádně odmě-

něni sladkými piśkotky. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S prvními tóny píśŝaly na níž 

hrál impresário, se začala ze 

svého doupěte soukat cvičená 

kobra královská sssssárina. V 

očích diváků bylo vidět zvý-

śené napětí. Když se plazila 

těsně kolem nich, v některých 

by se krve nedořezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tep se jim zklidnil až s ná-

stupem předního hraničářské-

ho žongléra. Cirkus se pomalu 

chýlil ke konci, ale přece jen 

jeśtě zbývalo pár účinkují-

cích, kteří čekali, až přijde 

jejich hvězdná chvíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dočkal se i ten nejsilnějśí ze 

vśech, držitel několika re-

kordů, Lamželezo z Lośtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejenže uzvedl na prstu sedm-

desáti kilovou činku, ale také 

kolem krku ohnul ocelovou 

tyč, na kterou nestačili ani 

tři chlapi s medvědem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalśí kuriozitku přidal náś 

ohebný Tonda. Podobné anomá-

lie ovśem kupodivu vykazoval 

i náś Méďa. Že by nějaká pří-

buznost? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z posledních účinkují-

cích se stal francouzský pro-

vazochodec Geoffrey. Následo-

valy bahenní zápasy, které se 

z pochopitelných důvodů ko-

naly mimo hlavní manéž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř dvouhodinové pásmo jen 

těžko uvěřitelných výkonů se 

nezadržitelně chýlilo ke kon-

ci. Zbývalo už jen rozdat cir-

kusovou pośtu. Náś VIP host 

obdržel několik balíčků, za 

které musel předvést poslední 

číslo tohoto skvělého dne. 

Jeśtě nesmím zapomenout, že v 

průběhu cirkusu za námi do-

razila Verča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento den ale nebyl jen cir-

kusový. Posádky se také sna-

žily v dalśí etapě obsadit co 

nejvíce základen. Ślo o velkou 

vodní bitvu, do níž se zapoji-

li i Vikingové, kteří strate-

gicky zabrali hlídkovou věž. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den po cirkusu se po velmi 

dlouhé době hrála odstřelo-

vaná stezka. A my už víme, že 

je na dobré nadzvukové stře-

livo potřeba nějaká ta kapka 

vody. Až příliś pozdě jsme 

zjistili, že jedna ze vzdu-

chovek má ucpanou hlaveň. 

Snad se nám ji podaří opra-

vit. Nejméně nadśení po této 

informaci byli Stopaři, pro-

tože si stezku museli zopa-

kovat jeśtě jednou. 

 

 
 

Hraničáři se mezi sebou utka-

li také v mezigalaktickém zá-

pase. A občas se i někdo pro-

letěl. 

 

 
 

Na návśtěvu dorazil Kajman  

a taky Lukáś Jirků s rodi-

nou. 

 
 

Závěr druhého týdne ozdobil 

druhý táborový oheň, který 

znovu připravila pro hrani-

čářské účely firma JOGOCHYT. 

Zapálením ohně byli pověřeni 

Moorče, Dave, Svíŝa a Kousal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také ve druhém týdnu bylo 

uděleno několik pochval: nej-

prve Kousalovi a s ním těm, co 

uklidili nářadí, dále Dudlí-

kovi za výpomoc v kuchyni; 

kytaristům za zpříjemnění po-

ledního klidu; Moorčeti za bo-

jovnost a kamarádský vztah 

a nakonec jeśtě vśem členům 

souboru "Cirkus Hraničář" za  

kulturní obohacení tábora. 

Nejlepśím uzlařem se v tomto 



týdnu stal Kudla, který posu-

nul dosavadní rekord o jednu 

sekundu na 38. Druhou táboro-

vou neděli se oddíl vypravil 

do Jindřichova Hradce, kde si 

prohlédl světelnou vodní fon-

tánu a zaśel si zaplavat na 

místní bazén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopaři pro tuto akci usmaži-

li desítky řízků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozběhl se už třetí, závěrečný 

týden. A s ním i třetí kolo 

uzlařské regaty. Kudlovi se 

podařilo zlepśit svůj výkon 

na 35 sekund a stal se nejlep-

śím uzlařem. Hanka převedla 

rovněž vynikající formu, když 

byla pomalejśí o pouhou jednu 

sekundu. Třetí Moorče zopako-

val svůj výkon z I. kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco se odehrávaly posled-

ní etapy, jako například "Po-

sádková stráž", měli Vikin-

gové plné ruce práce s pří-

pravou Velké cesty. Ta začala 

ve středu 15. srpna tím, že se 

na bráně objevilo jedno ko-

lečko navíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj o první místo byl opravdu 

velmi vyrovnaný, ale zvítězit  



   
... my na cestu dlouhou,  

se musíme dát, ... 



mohla jen jedna posádka. Pro 

letośní rok ji ovládli, stejně 

jako celkové bodování celotá-

borové hry Stopaři. Jako dru-

zí dorazili k pokladu Zále-

sáci. Ani třetí Vydry ale ne-

přiśly zkrátka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teď k tomu, jak se z Jirky 

stal Sirka. Stačilo k tomu ně-

kolik krabiček zápalek, je-

jichž obsah použil na stavbu 

brány a věží. Co na tom, že 

ślo o téměř vśechny sirky, 

které jsme měli. Stavba to 

byla velkolepá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec ale stejně jako dalśí 

táborové stavby vzala za své 

i ona. Sirka ji obřadně přede 

vśemi spálil. Ze vśeho zbyla 

nakonec jen malá, černá hro-

mádka popela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během předposlední noci byly 

ukradeny družinové vlajky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolím si citovat přímo z po-

licejního zápisu vrchního ko-

misaře Čika: 

 

"Dnes dřívějśí budíček z dů-

vodu odcizení družinových 

vlajek ze stožáru. Pátrací 

skupina provedla ohledání 

místa činu a vytipovala něko-

lik podezřelých. K vyloučení 

větśiny podezřelých byla pro-

vedena prohlídka kajut. Jeli-

kož vlajky ani při této kon-

trole nebyly nalezeny, bylo 

vyhodnoceno, že jediný podez-

řelý zůstal Grizzli. Tento byl 

již při prvotním ohledání na-

lezen v blízké posilovně. Ope-

rativní skupina pod vedením 

Medvěda byla vyslána na mís-



to, aby provedla první vytě-

žení osoby. Podezřelý se k či-

nu nepřiznal, kdy tvrdil, že 

ani neví, jak vlajky vypadají. 

Operativní skupina se proto 

vrátila do tábora. Grizzli od 

této chvíle stále tajně stře-

žen. Po vyhodnocení indicií 

a také rozboru výslechu Gri-

zzliho, bylo śtábem rozhodnu-

to o předvedení Grizzliho do 

tábora a podrobení jej opětov-

nému výslechu zkuśenějśím 

členem. V tuto dobu ale sle-

dovací hlídka hlásí, že po-

dezřelý Grizzli se ve spěchu 

pokouśí opustit svůj úkryt. 

Na základě těchto informací 

bylo rozhodnuto o okamžitém 

zadržení podezřelého, a proto 

byl na místo jeho posledního 

pobytu vyslán zásahový tým. 

Chvíli před příchodem zásaho-

vého týmu se podezřelý dal na 

útěk, ale sledovací skupina 

upřesnila směr útěku podez-

řelého. Zásahová skupina na-

konec po použití i mírné síly, 

podezřelého zadržela. Po krá-

tkém, ale cíleném výslechu se 

pachatel přiznal a vlajky 

vydal. Soud pachatele odsou-

dil a členové straślivý trest 

provedli." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předposlední den jsme si po-

řádně mákli. Rozebrali jsme 

téměř vśe. Již neexistují naśe 

kajuty, ve kterých jsme tři 

týdny přebývali, pryč je brá-

na a padla dokonce i hlídko-

vá věž. Náś svět pomalu mizí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeká nás jeśtě třetí, poslední 

táborový oheň. I tentokrát 

čtyři ohnivci vstupují do ta-

bu kruhu: Radek, Chytrouś, 

Jogo a Sirka, tak zní jejich 

jména. Zapalují oheň, kolem 

něhož stojí v jednom kruhu 

kamarádi. Máme tu čest ně-

které z nás povýśit. Svíŝa 



tak získává hodnost nováčka 

stejně jako Sirka. Ten si také 

pálí své jméno, stejn, jako 

Jony. I Vikingové mají tento 

večer důvod k radosti. Přijí-

mají totiž mezi sebe nového 

člena. Je jím Chytrouś, který 

skládá vikingskou přísahu! Aŝ 

ji od teď skládá každý, kdo je 

přijímán mezi Vikingy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté, co každý z nás promlu-

ví o letośním táboře pár slov, 

stojíme v kruhu a snažíme se 

dát dohromady slova Valčíčku 

na rozloučenou. Vůbec nám ne-

vadí, že nám to moc nejde.  

V té vzácné chvíli jde totiž  

o něco úplně jiného. Únava 

dosáhla vrcholu. Dnes vśichni 

spíme pod stožárem. Ten jedi-

ný zůstal v náměstíčku jeśtě 

stát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už je to tady, poslední tábo-

rový den. Vstáváme v śest ho-

din a hned ráno dokončujeme 

bourací a úklidové práce. Ne 

vśe se nám daří uklidit tak, 

jak bychom si představovali. 

Okolo deváté hodiny prořízne 

vzduch zvuk bocmanské píś-

ŝalky. Musíme vyhlásit vítě-

ze. U posádek je jasno. Stopaři 

zvítězili. Jednotlivci ale 

jeśtě vítěze nemají. Kudla s 

Moorčetem mají po třech týd-

nech zápolení stejný počet 

bodů, 139! Vśe rozhodne jediný 

hřebík, kdo dá poslední ránu, 

vítězí! Od začátku neúprosně 

dopadá sekera na hlavičku 

hřebíku. A ta se stále více 

posouvá k bocmanskému śpalku. 

Kudla byl velmi blízko, ale 

poslední ránu dle Vikingů za-

sadil až Moorče. O jeden bod 

tak vítězí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na třetím místě se umístil,  

s počtem 128 bodů, Medvěd. 

Mezi naśimi nejmladśími členy 

zvítězila Svíŝa. Co se týče 

kuchyňské služby, umístily se 

na prvním místě dvě posádky: 

Stopaři a Zálesáci.    

Slibuji tímto,  

že svým jednáním,  

nikdy vědomě nepošpiním 

 čest posádky Vikingů,  

do níž jsem právě přijímán! 



A jak dopadlo bodování kajut? 

Bodování mezi členy ovládla 

kajuta Śtěňátka, která patři-

la Sáře a Hance. Nejvyśśího 

počtu bodů pak dosáhla kajuta 

Na ORL s hemeroidy, případně 

Hemeroidy bez ORL, záleželo 

na aktuální situaci ubytova-

ných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbývá už jen poslední věc, 

svěsit družinové vlajky a pak 

skácet stožár. Pro tuto práci 

byla vybrána Sára a Moorče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílo je dokonáno. Spěśně balí-

me věci a první skupina vy-

jíždí do Jindřichova Hradce 

na vlakové nádraží. Mědvěd si 

kupuje točenou zmrzlinu a 

prosby Hanky a Kudly, aby jim 

vzal taky jednu, nechává bez 

odezvy. Vzápětí se jeho zmrzka 

poroučí k zemi a jak se dnes 

říká, karma je zdarma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmická loď Českých drah se 

pomalu rozjíždí. Na její palu-

bě jsou i Hraničáři. Míří do-

mů, vyprávět ostatním svůj 

příběh! 

 

Na závěr mi dovol kamaráde 

jeśtě pár slov: 

 

Vím, že při psaní byla vypu-

śtěna spousta informací. Po-

kud si byl součástí tohoto 

podniku, máś jistě také mnoho 

svých vlastních vzpomínek. 

 

8. oddíl Hraničář není oby-

čejný kroužek, jak jsem již 

řekl, je to životní styl! Oddíl 

tvoříme vśichni společně, lidé 

různých povah a dovedností! 

Je jen na nás jaký bude a zda 

přežije alespoň dalśích 50 let! 

 

Tak snad zase příśtě, ahoj! 

 

 

  



 



  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  





 


