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Příjezd 
Jak je již tradicí, táborníci se v sobotu dopoledne sešli 

v Praze na Roztylech. Cesta autobusem proběhla 

v poklidu, ale počasí tou dobou v Čeříně bylo deštivé.  

Naštěstí pro táborníky déšť před příjezdem ustal a 

přesun od sila do tábora již proběhl v poklidu. 

V táboře došlo k rozdělení dětí do čtyř oddílů podle 

věku. První oddíl (nejmladší) mají na starost Naďa a 

Anička, druhý Evička, Terka a Kiki, třetí JT a Tom a 

čtvrtý (nejstarší) Brácha a Julča. 

Odpoledne se táborníci seznamovali v oddílech, 

prošli si tábor a podobně. Bylo víceméně pod 

mrakem, ale již nepršelo. K večeři byla výborná 

frankfurtská polévka. 

Večer byl volný program a den se v poklidu nachýlil 

ke svému konci. 

Cesta do minulosti 
Počasí se poněkud zlepšilo, takže táborníci dopoledne 

připravovali dřevo a večerní oheň. Vše se do oběda 

stihlo, takže je čekaly výborné masové koule 

s rajskou omáčkou a knedlíkem. 

 

Stavba ohně 

Po poledním klidu čekal táborníky rozřazovací závod 

a to Cesta do minulosti. 

* * * 

 

Start rozřazováku na Trojce 

Osadníci se prvně přesunuli na Trojku, kde byl start. 

Odsud postupně vyráželi na cestu. Po cestě bylo šest 

stanovišť, mezi nimiž docházelo k časovému posunu. 

Na stanovišti, byly dva úkoly, z nichž jedním bylo 

uhodnout období. První stanoviště bylo v současnosti, 

které obsluhovala Terka. Tuto dobu uhodli skoro 

všichni. Zde se jezdilo autem na vysílačku po dané 

trati. Poté dochází k prvnímu posunu v čase a to do 

baroka, kde se střílelo na válečky a celé to řídila Kiki. 

Uhodnutí doby tu velmi kolísalo, oblíbený byl např. 

středověk. A dostali jsme se dále v historii a to ve 

středověku, takže došlo na rytířský souboj s JTým. 

Zajímavým typem zde byla doba železná (část 

mladšího pravěku). Další zastávkou byla antika 

(starověké Řecko a Řím), kde Tom prověřoval paměť 

podle obrázkové cesty. Zajímavým odhadem doby 

byl nový středověk nebo faraoni. Následující 

zastavení bylo ve starověkém Egyptě, takže se stavěl 

div světa – pyramida, čemuž šéfovala Naďa. Poslední 

zastavení bylo v pravěku, kdy se pod vedením 

Aničky vydali na lov mamutů. Egypt a pravěk většina 

uhodla. Závěr cesty vedl do Čeřína. Nešťastně do 

průběhu závodu zasáhl déšť, takže na chvíli byl 

přerušen. Když doběhl i poslední účastník, tak se 

vydali zpět do tábora. V táboře zatím proběhla změna 

v osadu Havranů, zrovna zde probíhalo obětování, 

poté Černý havran, náčelník a šaman osady, přivítal 

nové osadníky. Tedy opět došlo na drobný časový 

skok a to k současnosti do pozdní doby kamenné. 



 

Stanoviště pravěk 

Za jednotlivé oddíly byli nejlepší následující – za 

první oddíl David Č., za druhý Lukáš T., za třetí 

Miky a za čtvrtý Jůla, celkově byl nejlepší Miky, 

druhá Katka B. a třetí Jůla. 

 

Sněmovní místo 

 

Stařešinové osady Havranů 

* * * 

 

U táborového ohně 

K večeři byla pórková polévka. Jelikož se počasí 

umoudřila a poněkud zlepšilo, tak večer byl zapálen 

táborový oheň. O oheň se nám starali ohnivci – Jirka, 

Julča, Tom a Kiki. U něj se zpívalo a hrálo na kytary. 

Také proběhlo povídání o lesní moudrosti a o 

stupních této moudrosti, o které mohou táborníci 

usilovat. Novým táborníkům, kterých bylo jedenáct, 

byla předána první táborová placka a to kulatá, jak 

říkáme nultý stupeň. 

 

První oddíl vítá nováčky a předává 

kulaté placky 

* * * 

Poté náčelník Černý havran (Khainether!) postupně 

představil stařešiny osady, kteří předvedli, v čem jsou 

dobří. Chrápající medvěd (Bozďa), Lovkyně lebek 

(Helča), Bystrý rorýs (Brácha), Unavená liška (Julča), 

nejlepší lovec osady Divous (Lukmen), vysmátá 

Kozinka (Evička), samotář Šedý vlk (Johnny), 

nejlepší kuchařky osady Stará veveřice (Zdena) a 

Šťastná veveřice (Evka), Mohutný motýl (Jirka) a 

Mazaná bobřice (Marťa). A již byl čas jít spát. 



 

Divous a Bystrý rorýs přinášejí 

uloveného kance 

Zkoušky a kultura 
Pondělí začalo lepším počasím, oteplovalo se a celý 

den se střídalo slunečno s lehčími mraky. 

 

První oddíl při seznamování se s 

Přírodou 

Dopoledne táborníci po oddílech obcházeli 

stanoviště, kde se dozvídali podrobnosti o zkouškách, 

které mají plnit pro získání lesních stupňů. Pro první 

až třetí stupeň to jsou Uzle, Oheň, Orientace, 

Zdravověda, Příroda, Morseovka, Šifrování, Hlad, 

Mlčení, Zkouška odvahy, Zdatnost, Obloha a 

Zručnost. Na vyšší stupně jsou to vždy tři zkoušky, 

které jsou náročnější a komplexnější. 

K obědu byly chutné špízy s bramborem. 

* * * 

Odpoledne došlo k rozdělení osadníků do šesti rodů. 

Prvním rodem jsou Kamzíci, které vede rodový 

náčelník Zpívající kamzík (JT) a mají modrou barvu, 

dalším jsou Hovniválové vedení Tančící hovniválkou 

(Terka) a s hnědou barvou. Třetí jsou Včely 

s náčelnicí Zmatenou včelou (Kiki) a se žlutou 

barvou, dále Hbití Pašíci vedení Hbitým pašíkem 

(Tom) a s oranžovou barvou. Pátí Rudí Ptáci vedení 

Trpělivá ptačice (Naďa) a s červenou barvou a 

posledním rodem jsou Hadi s náčelnicí Šílenou hadicí 

(Anička) a se zelenou barvou. 

 

Náčelníci rodů přinášejí sazenice 

Rody si utvořily oděvy, připravovaly políčka, na 

kterých vysázely plodiny. Také si vymýšlely název a 

pokřik. Jako nejlepší pokřik byl vyhodnocen rodu 

Hadů, další byli Hovniválové, Rudí ptáci, Kamzíci, 

Hbití pašíci a poslední Včely. 

 

Příprava políček 

* * * 

Večer již byl poklidný a hupky do spacáčku. 

 

Miky dělá zkoušku Ohně 



Hladový den 
Je to smutné, ale osadu v noci přepadli muži z kmene 

Supů a vykradli všechny zásoby jídla. Hlídka se 

nedokázala jejich přepadení ubránit a skončila 

přivázaná u stožárů. S osvobozením jim pomohly 

Kozinka a Tančící hovniválka. Osada se sice 

probudila do slunečného rána, ale bez zásob, jen se 

podařilo dovézt od kupce něco chleba. Rody tím 

pádem musely dobře s přiděleným chlebem dobře 

hospodařit. Proto také byly vybrány zbylé zásoby 

(sušenky, brambůrky atd.), aby bylo možno přežít 

delší dobu, kdyby se nepodařilo zajistit dříve nové 

zásoby. Navíc během shromáždění u sněmovního 

stromu vnikl Divous sýpky a začal vyjídat zásobu 

zrní na setbu. Byl proto z osady razantně vyhnán. 

* * * 

Celý den bylo počasí zvláštní, část oblohy se 

udržoval jasná a modrá, zatímco přes druhou část 

oblohy přecházely temné mraky. Přesto za celý den 

vůbec nepršelo. 

Program byl po oddílech a přizpůsoben menší zátěží 

nedostatku jídla. 

Třetí oddíl strávil dopoledne hraním her v okruhu 

tábor, Parkoviště a Smrk. První hrou bylo Hutututu, 

následovalo odpočinkové Městečko Palermo. 

V táboře ještě hráli náročnější hru s Frisbee. 

Odpoledne byl opět na cestách. Tentokrát vyrazil na 

Jedničku a už cestu vyplňoval čas hrou Signály. Díky 

tomu na zhruba dvacetiminutové cestě strávil něco 

přes hodinu. Po příchodu na Jedničku došlo na 

doplnění energie sladkými nápoji – Bezináda a 

Kofoláda. Tuto energii pak využil oddíl ke hře Běh 

pro číslo, při které se táborníci lehce zpotili. Tento 

problém vyřešil přilehlý brod, který nám poskytl 

zchlazení a chvíli vodních radovánek. 

Čtvrtý oddíl se rozhodl zahnat pocit hladu sportem. 

Po prvním (ne zcela úspěšném) pokusu o volejbal 

bylo nutno pod vedením praktikantky Julči zdokonalit 

techniku odbíjení a následně odehrál třísetovou bitvu. 

Pauzy na oddech byly vyplňovány vyprávěním 

zábavných příhod ze života v Praze i na venkově. 

Odpolední program byl pojat odpočinkově – táborníci 

se vydali na Trojku – a to potokem i po cestě. Tam se 

zchladili ve Vltavě, zahráli karetní i jiné hry a vydali 

se zpět do tábora na zbývající dávku chleba k večeři. 

Redakce informace o dění v druhém a prvním oddíle 

neobdržela. 

Tento den byl zakončen brzkou večerkou, kdy všichni 

doufali, že se další den podaří získat nějaké zásoby. 

V noci nastalo částečné zatmění měsíce. 

 

Zatmění měsíce 

 

 

Tábor 


