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Myším drápkem… 
Čtěte pozorně hlavně informace o táboře!!! 
HÁDANKÁŘ 
Řešení z minula: vajec bylo 7 a přišel na to opět pouze Nezmar.  
PIKANTNOSTI Z UHŘÍKOVA 
Újmy na zdraví: Vlaďka utrpěla psychycký šok, když jí místní „tygr“ sežral snídani, nejvyšší 
kontruktér se asi zbláznil, a tak nám 30. dubna seslal štědrou sněhovou nadílku, Myška 
simuluje (pozn.red.:to jsou KECY!!! Byla jsem na výpravě Světlušek, když už se nikdo 
neobtěžoval to zjistit) 
Nevšední zážitky: po dlouhé době si opět zahráváme na vraha 3D, pan dlouhovlasý sličný 
průvodce má vyvinuté kozy, naším útočištěm se stává bývalá hospoda zavánějící ukrajinským 
prostředím, navštívili jsme místní vidláky a pálily s nimi čarodějnice, Káťa s Ifkou si rády 
zašprýmují, objevily jsme nového příslušníka Gymnázia Voděradská, Zůza oblečená do 
modré pláštěkny nezapře svůj orientační charakter a vyhledává modré značky. 
Zdolaná místa: Uhříkov (Uhřínov pod Deštnou) 
Hlášky:  Dešťa: „Klidná síla je opravdu klidná“ 
 Luisa procházející okolo kravína: „Jé, naše kamarádky!“ 
 Upřímná Zůza: „Běž kočičko a už se nikdy nevracej!“ 
Debata o přístřeší: Káťa (ukazuje na dům): „Doufám, že nebudem bydlet tady.“ 
  Ifka: „V tomhle už těžko bude někdo bydlet.“ 
  Káťa: „Ne, jsou v tom záclony.“ 
  Dešťa: „Holky, to bude naše!“             Káťa und Ifka 
      

PŘÍPRAVÁK S RODIČI  24.-25.6.2006  
Aneb 6.ročník úspěšné akce „Tachovská kosa“, 138. výprava – no prostě příprava 
tábora s rodiči 
Sraz na místě v sobou dopoledne (snažte se přijet co nejdříve), pro zájemce už v pátek 
k večeru. 
Co se bude dít: kopání latrín, odpadních a jiných jam, dosekávání a dohrabávání louky, 
stavba mostků, dělání dřeva, kolíků a jehlic, oprava nářadí… Zpráva pro alergiky: 
většina louky je již posekána i pohrabána.  
No a večer pohodka u ohně, prostě takovej ten fajnovej kamarádskej pokec za šumu 
muchniček a snad i kytar. 
Co tak s sebou: rodiče, věci na vícedenní výpravu (jídlo po rodinných klanech, pitná 
voda bude k dispozici), stan!!!! a repelent!!!! je naprostou nutností, pracovní oděv 
(dlouhé kalhoty) a pak nějaké to nářadí: kosy, hrábě, krumpáče, lopaty, rýče, sekery, … 
buřty, kytaru 
Vzhledem k tomu, že část vedoucích bude na tábořišti zůstávat až do začátku tábora, 
bude možné nechat na tábořišti nějaké věci (např. spacák, …) 
Doprava: auty - ozvěte komu přebývá místo v autě, či kdo naopak neví, jak se tam 
dostat. 
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INFORMACE O TÁBOŘE 2006 
PŘÍJEZD NA TÁBOŘIŠTĚ   
z Prahy po dálnici přes Plzeň na 
Rozvadov (sjezd), na začátku  
Rozvadova odbočit na Nové Domky, 
kde budete pokračovat na penzion 
Hubert, ten minete, sjedete s kopce do 
bývalých Hraniček (tur. rozcestník), 
pokračujete po modré a červené 
doprava, na další křižovatce opět 
doprava, až kolem rybníka a po tur. 
značkách dojedete na tábořiště. Cestou 
dvakrát minete zákaz vjezdu :-(   není 
v našich silách zajistit pro každého 
povolení k vjezdu. Nejbližší vlak je 
v Tachově (cca 20 km). 
SRAZ NA TÁBOR:  1.7. v 9:30 na Hlavním nádrží 

       Návrat:  28.7. v 17:45 tamtéž 
Na cestu vlakem si vezměte oddílové triko a zbylá zavazadla (batoh na vícedenní 
výpravu), jídlo do pondělí do večera (1. společné jídlo je pondělní večeře), 
potvrzení o bezinfekčnosti (bez něj nebude umožněn odjezd!!!!) 
 
Vlčata a Světlušky – dejte prosím, co nejdříve vědět, jestli děti 8.7. povezete na 
tábor autem a jestli nemáte ještě nějaké místo (to platí i o návratu 23.7.), jinak 
budete zavčas informováni o odjezdu / příjezdu vlakem. Náklaďák 8.7. žádný 
nepojede, takže si věci musíte přinést buď o týden dříve (viz výše) nebo si je 
přivézt sami.  
 
Bedny a molitany: můžete nosit do klubovny o schůzkách 27. (středa) nebo 28.6. 
(čtvrtek) 
 

ADRESA TÁBORA: 
 
 
 
 

Táborový řád (na webu) je závazný pro všechny účastníky a jeho nedodržení může 
vést až k vyloučení z tábora! Účast je povinná na celém táboře!  

Tábor 198. oddílu „ORONGO“ / 77. oddílu „HESPERIA“ 
Mlýnské Domky 
Rozvadov 348 07 
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SEZNAM POVINNÝCH VĚCÍ NA TÁBOR  
Oblečení: Oddílové triko (ti, co ho ještě nemají, triko v barvě oddílového), dívky 
krojovou košili (s úplným označením), šátek s turbánkem, krátké (nad kolena) krojové 
kalhoty/sukni přírodní barvy (žádný styl Havaj), ne teplákové!, čepice proti slunci, 
pláštěnka (nebo pončo), svetr, dlouhé kalhoty, bunda v přírodní barvě, tepláková 
souprava, 1x (pracovní) kraťasy/bermudy            
Obutí: Pevné kotníkové (kožené) boty (pohory/pionýrky - ne botasky!), tenisky, 
holinky, sandále, 4x ponožky, 1-2x teplé ponožky, 2x ponožky přírodní barvy, nejsou 
vhodné umělé materiály. 
Prádlo: 4x trička, 3x trička s dlouhým rukávem/košile, 6ks spodního prádla, 6 
kapesníků, plavky. 
Ložní vybavení: Spací pytel, triko s dlouhým rukávem nebo tepláková souprava na 
spaní (není vhodná umělá), folie PVC cca 1 x 2 m, molitanová matrace 
(malá!)/karimatka s obalem nebo dekou – max. rozměry matrace 80x200x5cm, větší 
se nevejde na postel ani do náklaďáku.  
Toaletní potřeby: Pasta a kartáček na zuby, kelímek na čištění zubů, mýdlo, 2x ručník, 
hřeben, krém na opalování, krém na ruce, repelent (dostatek muchniček ne tábořišti), 
pytlík na špinavé prádlo (30x30 cm,  ne igelitový, s možností zavěsit), šampon, mýdlo 
s jelenem na praní (ne Lanza) -tábor je v oblasti klidu a není možné používat prací 
prášky atp., role toaletního papíru. 
Výzbroj: Batoh na vícedenní výpravy, menší batůžek na jednodenní výpravy, obal na 
ešus, nad 10 let povinně!! sekera s pouzdrem, celta nebo vhodná pláštěnka,  
Vybavení na hry: velký čtyřrohý šátek, tenisák,  (případně rukavice na soft-ball) 
Ostatní: Skautský průkaz, osobní doklady, kapesné 200Kč, píšťalka na šňůrce, tužka, 
blok, propisovačka, Osobní zápisník, nováčkovská zkouška/cestička, KPZ, zavírací nůž 
(s pojistkou, v pouzdru), uzlovačka,  baterka s náhradními baterkami, zápalky, otvírák, 
dopisní papíry se známkami a obálkami, laining (větší starší prostěradlo s poutky v 
rozích), 2x svíčka, malé šití, prádelní šňůra, čistící potřeby na boty, tmavé brýle, 
provázek, zpěvník   
Jídelní potřeby: Třídílný ešus (malý, velký, víčko), lžíce a lžička, láhev na pití/čutora, 3 
starší utěrky, všechny jídelní potřeby musí být označeny trvalou a jasnou značkou 
(osobním číslem) 

Toto je seznam povinných věcí, bez kterých je účast na táboře nemožná. 
Vedoucí nejsou povinni vám chybějící materiál zajišťovat nákupem a nedostatečné 
vybavení na tábor je posuzováno jako nedodržení táborového řádu! 
4 z 5 vedoucích dále doporučují vzít si s sebou: kapsář (tzv. Sáhyho saky) s dlouhými 
tkanicemi rozích, polštářek, pastelky, připínáčky na lining, náhradní tkaničky, 
fotoaparát s filmem, hudební nástroj, mapa okolí tábora (Český les -sever), busola, 
ramínko, příbor, miska, nářadí potřebné na rukodělky (bavlnky korálky-zvláště pro 
dívky), knížka na čtení, pro starší-malou petrolejku s petrolejem 
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Tyto věci vám rozhodně na měsíční tábor stačí. Neberte si zbytečně velké 
množství oblečení, bude čas na vyprání (cca 1x týdně). Počítejte s tím že se budete 
pohybovat nejen po táboře, ale že pojedeme i na výlet…, je proto třeba mít s sebou 
slušné oblečení (kraťasy-klidně ty krojové, tričko, svetr/mikina, řiďte se však podle 
seznamu, budete-li si brát „slušné“ tričko odečtěte ho z celkového počtu triček 
v seznamu atd.), pro ty co jedou jen na 14 dní je tento seznam opravdu „maximum“ 
toho co si s sebou vzít. Vzhledem k omezenému místu v náklaďáku, ve kterém věci na 
tábor pojedou, si každý může poslat max. 2 (slovy DVĚ!!) zavazadla 
(bednu+batoh/molitan), ostatní věci vlakem s sebou v batohu, platí i pro cestu zpět.  
Jízdní kolo – povinně s přilbou. Bylo by dobré, kdyby ho měli všichni kluci a holky 
z družin (Vlčata a Světlušky NE!). Jízda na kolech bude povolena pouze v určeném 
čase. Dále doporučujeme vzít si s sebou zámek a věci na drobné opravy (náhradní 
duše, ventilky, ...). Vedení nebude ručit za rozbití ani za ztrátu kola! Na řidítkách 
mějte připravenou cedulku s vaší adresou, s cílovou stanicí (Planá u Mar.Lázní) a 
výrobním číslem vašeho zázraku (novější kola už ho nemají). Přilba je povinná.  
 
 
ZÁSILKY OD RODIČŮ, obsahující potraviny, budou oficiálně otevřeny na 
nástupu a podle možností děleny počtem účastníků (cca. 50 lidí),  předem 
děkujeme za obohacení táborového jídelníčku (buchty, koláče, ovoce, zelenina, ...) 
Návštěvní den je stanoven na neděli 23.7.2005. Můžete přijet již v sobotu 22.7. 
Autem se dá sice zajet až na tábořiště, ale přes 2 zákazy vjezdu. Ubytování o 
návštěvním dnu (víkendu) nebude zajištěno – stanovat se bude dát na tábořišti v 
lese. V sobotu po obědě počítáme s uspořádáním sportovního odpoledne pro 
rodiče a večer se slavnostním táborákem. V neděli budou děti uvolněny z 
programu po snídani (kolem 9. hodiny). Pokud nemají službu nebo jiné 
povinnosti, mohou se vrátit až v 19.00 na večeři. Odchod i příchod prosíme 
hlaste vedoucímu dne (po Pánu Bohu, prezidentovi, vedoucím tábora - 4. 
nejdůležitější člověk). Prosíme, abyste nepřijížděli do tábora už v pátek, ruší to 
táborový program. 
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PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2006  
 
2.-4.6. 137. výprava- družiny (vedou roveři;-)) 

Sraz: v pátek 2.6. v 17:00 na Hlavním nádraží 
Příjezd: v neděli 4.6. na Holešovické nádraží v 16:45 

Pojede se do Máchova kraje 
S sebou: jídlo po družinách, plachty a ponča na přístřešky, provázek na stavbu 
přístřešků, věci na vícedenní výpravu, družinovou buzolu,  200 Kč 

  
-Vlčata viz samostatný článek 

 
8.6. - družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
  - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
15.6. – 3. čtvrtek –  

Sportík v Hostivařském lesoparku. Sraz 16:00 na tramvajové zastávce č.22/26 
Hostivařská. protože byl v květnu ohlas, bude podobná akce jako minule. Jen 
doufám, že na soft zbude více času. S sebou věci na sportování, lakrosky,  

 Návrat v 19:00 ke klubovně. 
21.6. - družinovky -Vlčata  16.00-17.30 v Taškentu 
  - Rysi a Káňata  17.00-19.00 v Sedmidomkách 
23.-25.6.- Senoseč – viz samostatný článek 
 
29.6.- Oddílovka v Taškentské – pro všechny od 17:00 do 19:00 
1.-28.7. Tábor – viz samostatný článek 
Sraz 1.7. v 9:30 na Hlavním nádrží 
Návrat: 28.7. v 17:45 tamtéž 
S sebou: povinne věci na tabor 
 
 
 
 
Platba za tábor: počet dní na výpravách – procenta – částka k placení 
Tkanička 10 59% 3600 Kč 
Romeo  12 71% 3400 Kč 
Housenka 17 100% 3200 Kč 
Methan  12 71% 3400 Kč 
Šnek  17 100% 3200 Kč 
Hřebík  13 76% 3400 Kč 
Marek  14 82% 3300 Kč 
Opice  17 100% 3200 Kč 
Merlin  14 82% 3300 Kč 

Od 16.00 je každý čtvrtek v Sedmidomkách tzv. „ZATÁPĚNÍ“, kde si můžete plnit 
nováčkovskou, Stezku ptačích mužů, psát kroniku, vyrábět svou placku na nástěnku,  . . . 
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Výprava do sušic(e) 28.4-1.5.06 
Nejdřív ze všeho jsme se sešli Na Knížecí a právě odtud odjížděli 2 autobusy do 
sušic(e). V jednom jsem jel já a Šnek a v druhém ostatní. Po 2 a ¾  hodině 
dorážíme na sušické nábřeží. Prší, a my hledáme klubovnu v které máme spát. 
Po najití klubovny v ní jíme a steleme si. Okolo deváté vyrážíme pro Mad´ara a 
Sauta ,kteří také přijeli autobusem. Večer jsme hráli městečko Palermo 
ve kterém mě vždy zabili jako prvního.Potom už jsme šli spát. Ráno po snídani 
jsme šli na autobus ,který nás zavezl až do Kašperských hor. Tam jsme chtěli jít 
do muzea ,ale bylo zavřeno.Vyrazili jsme směr Kašperk a po zaháněné jsme 
začali stoupat směrem k hradu. Nahoře jsme od Kašperku zabočili na menší 
zříceninu a u ní byla šiškovka a také úvod táborové etapovky. Po cestě jsme 
ještě museli překonat kopec Sedlo na kterém byla tajemná mlha. Na jedné 
z louček jsme si zahráli fotbálek a zachvíli už jsme byli v klubovně. Tento večer 
přijela další posila a to Nezmar. Večer se konaly poněkud hloupější hry a 
nemohla chybět ani mafie. 
V neděli jsme opět vyjeli autobusem ,ale tentokrát jsme se svezli dál do 
šumavských hvozdů ,dojeli jsme až  na Antýgl a šli podél Vydry u které leželo 
ještě dost sněhu. Podél ní jsme došli až k Turnerově chatě. 
Pak jsme to vzali nahoru a pocestě jsme si zahráli fotbal. Ze shora jsme to vzali 
po zelené a zastavili jsme se až na louce kvůli obědu. Pak jsme šli dolů až na 

silnici ,která nás dovedla až do Kašperek. 
Půl km před zastávkou autobusu jsme ho 
viděli před námi. Trošku jsme popoběhli 
,ale stejně jsme měli štěstí ,že ve vsi ještě 
chvíli stál. V klubovně se konal 
řeckořímský zápas a pak závod dvojic ve 
hře po městě který jsme bojkotovali 
,protože jsme všichni chodili dohromady. 
V pondělí jsme vše sbalili a uklidili a po 
těchto procedurách jsme vyrazili na vlak. 
Šli jsme přes kopec s rozhlednou jménem 
Svatobor a pak už jsme v pohodě došli až 
k vlaku v Hrádku. Po přestupech 
v Klatovech a Plzni jsme dojeli až do 
Prahy. 
                                                                              
methan 
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LUCERNA 
PROGRAM PRO DÍVČÍ ODDÍL HESPERIA – 
ČERVEN 06 
 

3.-4.6. Výprava jedna Světluščí (viz článek níže) a jedna Action pro ty ostatní  
7.6. Oddílovka v Sedmidomkách, pro všechny 16:00 – 18:00. Vede Elí 
14.6. Schůzoš plavoš bazénoš: s sebou plavky a spol, 2 lístky na bus, 100Kč jako 
zálohu na zámek a 70Kč na vstupné. Sraz (odchod) v 16:00 u Taškentu, návrat 
18:00 tamtéž. Půjdeme podle počasí buďto na Olšanku (zavřená bazén) nebo na 
Slavii. Světluškám, co se zúčastní, podepíšeme plavání v Cestičce.   
21.6. Družinovka, Taškentská, družiny 16 -18h,Světlušky16 -17:30, vede Myška  
23.-24.6. Tachovská Kosa, viz samostatný článek 
28.6. Poslední Oddílovka, v Taškentu pro všechny 16:00 – 18:00.  
 
Ceny tábora (počítané podle pocent účasti na výpravách):  
Káťa 100% 3200 Kč Ifka   67% 3500 Kč  
Luisa  78% 3400 Kč Jana  44% 3600 Kč 
Áňa  22% 3600 Kč  Lotka 78% 3400 Kč 
Maru 11% 3600 Kč  Zuza 67% 3500 Kč 
 
 
Výprava Světluščí a Vlčí za koníky 
Sraz: v sobotu 3.6. v 8:50 na Kačerově u fontánky nebo v 8: 20 u klubovny 
v Taškentské. 
Návrat: v neděli 4.6. v 13:40 na Kačerov nebo v 14:00 ke klubovně 
v Taškentské 
S sebou: povinné věci na dvoudenní výpravu (spát budeme pod stanem), jídlo a 
pití na dva dny (bude možno načerpat vodu), malý batůžek, 150 Kč – vše 
zabalené v 1 velkém batohu! 
Důležité: oblečení – podívejte se na předpověď počasí a podle toho se oblečte 
(takže nezapomeňte pláštěnky, dostatek náhradních ponožek a pořádné boty!). 
Pokud někomu zbyde v batuho místečko, uvítáme dobře vysušený neplesnivý 
chleba či jiné pečivo, jablíčka nebo mrkvičku pro koníky (je to ovšem pouze 
dobrovolná součást výbavy). 
Bližší info pro Světlušky u Čapulky, pro Vlčata u Kamzy 
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STOPOU ODDÍLOVÉ HISTORIE 04/05 9.ROK 
Devátý oddílový rok začínáme klasickým náborem, ten se vcelku daří, mezi 15 
nováčky přicházejícími během podzimu se objevují Stopař, Kuba, Marek, 
Trojka, Čtyřka, Rohlík, Boromir a Valach. Přes tento úspěch bych toto období 
nazval „Rokem oddělování zrna od plev“. V průběhu roku totiž zanechává 
oddílové činnosti celkem dost kluků, kteří sice patřili k jádru oddílu, ale jejich 
docházka zejména o víkendech nepatřila k nejlepším (Vlk, Hořčák, Kapucák). 
Další ranou bylo odstěhování Horala a Fantoma z Prahy mimo dosah, 
umožňující pravidelnou oddílovou činnost. Zakládáme tedy družinu Mimoňů, 
jejíž členové s námi jezdí jen na delší akce (podzimniny, jarniny, tábor). Ještě 
v září vyhlašujeme novinku, tzv. „Táborovou Čtyřicítku“ – seznam 
bodovaných úkolů, jejichž splnění podmiňuje účast na dalším táboře. Důraz je 
kladen zejména na docházku a práci pro oddíl.  
Na podzimní prázdniny vyrážíme dosud nejdál v oddílové historii, do Vsetína 
v Beskydech. Dojít po chodníku na večeři jistě není nic dobrodružného natož 
nebezpečného, máme však mezi námi lidi, kteří si dokážou zlomit nohu i při 
takovéto procházce. Nevěříte? My jsme Methanovi také nevěřili a dlouho trvalo, 
než mu uvěřili i ve vsetínské nemocnici. Pokus vyšlápnout na skautské poutní místo 
na Ivančeně nám zhatila nefungující baterie v autobuse, nedisciplinovanost a 
vzájemné nepochopení se staršími borci nám však znemožnilo uskutečnit kompletní 
chystaný program ve znamení Shreka. Po návratu do Prahy nám Kent s Hrobem 
oznamují, že opouštějí naše řady. Opět se naplno ukázalo, jak moc nám chybí 
roverská družina. Přicházíme tedy o dva rádce, Káňata přebírá Špunt a Medvědy 
Maďar.  
Od září se pro dobrovolníky, rodiče a známé snažíme pořádat rukodělná 
odpoledne, v Sedmidomkách se postupně vystřídá keramika, košíkování, 
drátenictví, potisk triček a malování květináčů.  
Jsou roky, kdy se nám akademie moc nepovede. Jsou roky, kdy je naše představení 
bez nápadu. Jsou roky, kdy je naše scénka nepochopena ještě více než obvykle. To 
je holt úděl avantgardních umělců. Letošní „Pán prstenů“ se však zapíše mezi ty 
úspěšnější.  
S novým rokem vždy přichází Mistr uzlování a jeho 14. ročník přináší lítý boj mezi 
Maďarem a Sautem. Po 7 základních uzlech vše hraje do karet Maďarovi, 
průběžným časem 22:59 překonává o dvě a půl vteřiny 13 let starý Lišákův rekord a 
vypadá to, že nic nestojí cestě k obhajobě loňského titulu. Že ne? A co Saut? Ten 
má poslední možnost zapsat se na putovní kolík a na Maďara ztrácí pouze necelou 
vteřinu. Rozhodne vázání poslepu. Vyrovnaným výkonem Saut Maďara poráží, 
získává titul Mistra uzlování, ale také časem 34:01 smazává poslední Lišákův 
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rekord z roku 1992. Musím uznat, že těch 35 setin mne trochu zamrzelo, ale holt nic 
netrvá věčně.  
Rádcování Špunta mělo k věčnosti ještě dále a po více než pěti letech se bohužel i 
on rozhoduje opustit naše řady. Vedením Káňat je tedy pověřen nováček Boromir, 
zkušenosti má však už z jiného oddílu.  
31 a 8! Co je to za čísla? Počet členstva na dvou výpravách, které dělí necelé 
3 měsíce. Nabytá listopadová výprava do Vodňan a únorová „Pohoda“ 
v Orlovech. Pohoda není skromný počet členstva, ale název akce, při které: 
Jsme například svedli spoustu sněhových bitev. Nebo jsme zjistili, že Šnekův 
strejda je výrobcem kovových saní. A také jsme poprvé zaznamenali trasu 
výpravy do atlasu republiky a při zpáteční 
cestě položili základ „Polykači nezlob se“. Ale 
hlavně jsme si užili fakt pohodovou akci.  
O měsíc později je už počet členstva na výpravě 
o poznání lepší. Chystáme se do Vysoké Pece u 
Příbrami. „Na internetu je cena 5 Kč za noc, 
není to nějaká chybka?“ „Cena odpovídá 
kvalitě“, uzemňuje mne odpověď. Nic víc jsme 
si před mrazivým víkendem nemohli přát. 
Klubovna v areálu bývalého dolu skutečně moc 
útulnosti nenabídla, dále jak 2 metry od kamen 
jste o jejich přítomnosti ani nevěděli. No nic 
nějaké to teplo tam být muselo, jinak bychom asi 
nepřežili a také by mi asi při sušení neshořely 
ponožky. Spousty a spousty sněhu nám nabídly 
březnové Brdy, někdy až metr jsme museli 
odhrabávat, abychom rozdělali oheň. Nohy od země zábly a tak se při jedné 
přestávce Housenka raději uchýlil na lesní oplocenku, na které po chvíli usnul. 
V neděli ráno musíme rychle balit, čeká nás návštěva příbramských štol a potom 
koupačka v Aquaparku. No Nezmar s Jardou moc spěchat nemuseli, protože ty do 
bazénu nevpustila mravnostně-hygienická kontrola, které se nelíbily jejich 
bermudy. 
Na poslední předtáborovou výpravu míříme opět do Brd, do okolí Třemšína. 
Kulinářské schopnosti rádců dávají vzniknout nebezpečné hmotě „Gaši“, poblíž 
jejíchž zbytků se nikdo neodvažuje postavit přístřešek natož usnout. Tento silný 
zážitek se „geště gěhem gábora gromítá go gluvy gůčastníků“. 
Nepředcházejme však událostem, o názvu tábora ještě není rozhodnuto, zatím se 
rozpoutávají boje o písmena do zprávy, která povede k nalezení wampumového 
pásu a tedy i k vítězství v etapové hře o Irokézech. Také jsme zapomněli zmínit, že 
vítězem bodování 9. oddílového roku se stal Hřebík.  
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Po dvou letech zkoušíme štěstí s počasím a opět zveme Astrobus, obloha se však i 
letos zatahuje a tak zůstáváme u promítání a pro jistotu si natáčíme film „Kráva na 
měsíci“ na video. Novinkou je občasné zařazení táborových zájmových kroužků 
(hra na kytaru, údržba koní, šerm, šití na stroji, stavba lanových překážek, ...). 
Kromě toho jsme si na pár dní nechali postavit cvičnou stěnu  a bavíme se i pády 
z bedničkových věží. To jsou holt moderní táborové radovánky.  
9. ročník Papermana dává tušit tuhý souboj mezi Maďarem a Sautem. Dokáže Saut 
překonat handicap zraněné nohy z Normandie? Maďar však už od úvodního plavání 
nenechává nikoho na pochybách, kdo bude letos králem. Vítězstvím získává tzv. 
„Grandslam“ (vítěz celoročního bodování 2003-2004, Mistr uzlování 2004 a 
Paperman 2005). Jediný komu se takový kousek podařil byl ještě Kejchal, který 
k tomu přidal i rádcování v etapovce vítězné 
družině. 
Na jednom z táborových sněmů Lišák oznamuje, 
že po 9 letech  předá místo hlavního vedoucího 
oddílu Orongo Nezmarovi. Slušilo by se zde na 
pár řádcích zmínit, co mne k tomu vedlo: 
„Rozhodnutí předat vedení oddílu ve mne zrálo 
několik let a musím říci, že to bylo velmi těžké, 
protože mne všechna tato práce velmi bavila a 
viděl jsem, že má smysl. Tím rozhodně nechci 
říci, že by mne oddíl už nebavil,právě naopak, 
hledal jsem jen vhodný okamžik, kdy bude oddíl 
komu předat. Také jsem cítil, že se blíží doba, 
kdy kvůli práci už nebudu moci oddílu dávat 
100% a nechtěl jsem oddíl předávat v situaci, 
kdy už mu nebudu moci pomáhat. Poslední rok 
mne jen přesvědčil, že to bylo správné rozhodnutí a že Jarda a Kamza s Nezmarem  
včele vedení Oronga zvládají a oddíl posunou zase někam dál. Naplňuje se tak můj 
sen, aby poprvé v historii našeho střediska chlapecký oddíl přežil svého vedoucího 
a vedení převzal odchovanec oddílu.“ 
Vraťme se však k táborovému dění, schyluje se k závěrečnému boji o vítězství 
v etapovce. Etapy jako Lakrosový turnaj a Boj u kůlu jsou již za námi, teď jde o to, 
kdo nakonec nalezne uschovaný Wampum. Na druhý pokus se to daří Rysům, kteří 
tak obhajují loňské vítězství. Tábor ponese název „Gábor Irokézů“. 


