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14. – 27.  8. 2011, tábořiště pod Aueršperkem 

1. DEN - Námořníci 

Jak jsme se nalodili 

Všichni v námořnickém nalodili jsme se 

na prostornou loď, která se jmenovala 

Racek. Vpuštěn byl ovšem jen ten, kdo se 

prokázal platným palubním lístkem, a tak 

se rodiče s námi museli rozloučit a vydat 

se jinými dopravními prostředky úplně 

jinam. My jsme plni nadšení z nového 

tábořiště rychle zapomněli na to, že jsme 

kdy jaké rodiče měli a ani jsme se 

nenadáli a už jsme prozkoumávali palubí, 

podpalubí i zápalubí. Aby nedošlo hnedle 

z kraje k nějakému převratu na lodi, 

ujasnili jsme si, jaká platí pravidla, 

seznámili jsme se s personálem kuchyně a 

nakonec jsme si představili i posádku v čele s kapitánem Markem. Jak jsme tak na sebe všichni 

v pozoru hleděli, všimli jsme si, že se vlastně ani pořádně všichni navzájem neznáme jménem. Brzy 

jsme to napravili. Zahráli jsme si pár seznamovacích her, při kterých jsme se kromě jmen dozvěděli i 

jiné věci třeba kdo co má rád a nerad.  

Svítilo sluníčko a my jsme krčili nosy, byli jsme samozřejmě moc zvědaví, kdo bude v jaké skupince. 

Želvy se poznají tak, že mají dlouhý vystrčený krk a krátký krok. Žraloci ti jsou zubatí a mají 

ploutvičku. Myšky kníkají a švitoří svými 

fousky. Na chvilku jsme se vžili do 

maskota naší skupinky, a když jsme se 

navzájem identifikovali, bylo hotovo.  

Kromě toho, že se musela každá 

skupinka shodnout na tom, jak se bude 

jejich zvířátko projevovat, museli jsme si 

dohodnout i jiné důležitosti. Tak jsme se 

rozprchli a dali jsme se do radění. Každá 

skupinka měla za úkol vymyslet báseň 

oslavující právě jejich maskota, ale aby 

to nebylo tak lehké každý dostal na čelo 

nálepku, na které byl nějaký pokyn, jak 



se k němu mají druzí chovat třeba: „ Ignoruj mě“, „za všechno mě chval“, „chovej se ke mně jako 

k malému dítěti“. Každý pak měl uhádnout, co bylo na jeho čele napsáno. Byla to velká legrace, ale 

hlavně jsme si tak mohli vyzkoušet, jaké to je, když se k nám ostatní chovají různými způsoby. Říkali 

jsme si navzájem, co nám bylo a nebylo příjemné a trochu jsme si i ujasnili, jak bychom to chtěli tady 

na táboře. Den rychle plynul. Spoustu nových podnětů a zážitků způsobila, že jsme sotva pochopili, že 

jsme vlastně v Aucklandu v přístavišti, na lodi, která má příštího rána vyjet na prázdninový výlet. 

Večer přišel nepozorovaně, měsíc mocně svítil a my jsme mohli pyšně přijít k prvnímu nástupu, 

dozvěděli jsme se, kdo bude mít první večer hlídky a pak už se každý vydal, kam zrovna potřeboval. 

Obloha byla klidná. Celý tábor se zahalil klidným spánkem. Uprostřed noci se ale znenadání dostavili 

ohromná bouře, všechno kolem dunělo a prýštilo. Trochu v polospánku jsme zachytili cosi o odvázané 

lodi, ale nevěnovali jsme tomu příliš pozornosti. Hned jsme zase usli. Však druhý den ráno jsme byli o 

to překvapenější. 

2. DEN – Ztroskotání 

Jak jsme se usídlili na novém ostrově a volili prezidenta 

Po náročné noční bouři, scénce, kterou skoro všichni vnímali v polospánku nebo vůbec, jsme se ráno 

probudili na širém moři. Všude kolem nás byla jen samá voda a země v nedohlednu. Přes noc se naše 

loď odvázala a my se ocitli na širém oceánu, sami na pospas vodnímu živlu, neúprosné bouři a vlnám. 

Co teď? Cíl byl jasný, zachránit se! Ale jak? 

Posilněni snídaní jsme se vrhli do práce. Na lodi bylo třeba zajistit topení do lodní kuchyně, pomoci 

kuchařům s přípravou oběda, zajistit pořádek na lodi. 

Když jsme zajistili podmínky pro chod lodi, vydali jsme se po jednotlivých skupinkách po vodách 

Pacifiku. Každá skupinka měla svou loď, posádka se musela držet za ruce, aby se nikdo neocitl přes 

palubu, první se držel stěžně s vlajkou. Během cesty nás vítr odvanul mimo trasu, o skaliska se nám 

poškodila loď, ale naše cesta nám přinesla mnoho užitečných poznatků. A to, jak zvládat mořské 

bouře. 

Teoretické poznání je ovšem jedna věc. Když jsme se dostali do opravdové bouře, nebylo to tak 

jednoduché. Zadní vlna, otočit se, přední vlna, sklonit se, boční vlna, krupobití, vítr, déšť. Na každého 

něco platilo, ale kdo je kdo. Nebylo to vůbec jednoduché, bouře na nás útočila ze všech stran a ničila 

naše malé loďky. Tak tak, že jsme zůstali všichni. Ale vichřice nepolevovala. Nakonec se nám ale přece 

jen podařilo zkrotit všechny vlny, deště a větry a šťastně proplout pod modrou oblohu. A tam? Země 

na obzoru! Opravdu, ale před ní pás skalisek. Naštěstí byl na naší straně maják, díky kterému jsme 

útesy obepluli. Se zavázanýma očima posádka všech loděk poslouchala, jak šumí voda narážející na 

skály a jak v dálce houká maják, který nás navigoval správným směrem. Takže jsme se v pořádku 

dostali na pevninu. Na jakou, to jsme nevěděli. Důležité teď bylo, posilnit se a odpočinout si. Pak 

přišla na řadu další důležitá věc. Zvolit si prezidenta, někoho, kdo ví, co je třeba podniknout, 

prozkoumat a vyřešit, někoho kdo nám řekne co a jak. Každá skupinka si proto měla zvolit jednoho 

kandidáta nebo kandidátku a promyslet, co by se teda mělo dělat nejdřív a proč je jejich kandidát 

nejlepší. Bude to přece prezident pro všechny. Ale zjistili jsme, že to nebude prezident, ale 

prezidentka. Byly vybrány: Magda za žraloky, Terka za želvy a Angelika za myšky. Všechny slečny se 



nám představily a ukázaly své nemalé kvality. Angličtina pro diplomacii nechyběla žádné, i když jsme 

nevěděli, jestli nebude třeba spíš nějaký domorodý jazyk, ač pevnina vypadala zatím pustě. 

Aby naše rozhodování a volba byla snazší a objektivnější, absolvovala děvčata několik disciplín. Jak si 

poradit s nožem, provázkem a vařečkou. Nápady padaly různé, od vyřezání misek až po svazování 

kačen. Dále se prověřovala fyzická zdatnost ve skocích přes lano, obětavost při získávání pitné vody i 

moudré rozsuzování sporů. Všechny tři kandidátky si vedly skvěle, ale nejvíce hlasů nakonec získala 

Terka. 

Večer nás čekalo překvapení. Přijede 

nás navštívit pan Verne! Pustili jsme se 

do úklidu jídelny a nakonec ji i vyzdobili 

a taky si oblékli svoje nejlepší a 

nejčistější oblečení. A už přichází. Je to 

starší pán opírající se o hůl, v ruce nese 

černou tašku. Co v ní asi je? A protože 

je čas večeře, zveme ho ke stolu. Slíbil 

nám, že nám pak o sobě něco poví. 

Jsme trochu nedočkaví, mít tak 

vzácného hosta u nás, to není jen tak. 

Po večeři se ovšem pan Verne vytratil, 

prý si musí odpočinout. Cesta sem byla 

dost náročná. Sesedáme si tedy k sobě, povídáme si, někdo vytahuje hudební nástroje a už se zpívá. 

Nevadí nám ani, že se zatáhlo a spustil se liják… Tamhle někdo jde, tedy plave. Na sobě má dlouhou 

pláštěnku až po zem a nějaké zavazadla. Když přišla tato podivná osoba až k nám, zjišťujeme, že je to 

poslední člen naší posádky -  Márinka. A protože nás Márinka ještě nezná, hrajeme pár 

seznamovacích her. To je dobře, že je nás víc. Konečně se objevil i pan Verne, bere do rukou černou 

tašku a vytahuje z ní knihu. Jmenuje se Dva roky prázdnin, vypráví o dětech, které ztroskotaly na 

pustém ostrově. Trochu nám to připomíná naši situaci. :-) Před očima se nám vyjevují popisované 

scény, občas slyšíme i zvuky, jako štěkání, vytí. Tak živé to čtení je. Ale nadešel čas rozloučení, pan 

Verne musí už jít. Venku se setmělo, tak uleháme i my. Nevíme zatím, kde jsme, ale ráno moudřejší 

večera a postele tu jsou docela měkké. 

3. DEN – Objavovací 

Ako sme mapovali ostrov 

Skupinky sa vybrali pod velením svojho pomráda na výpravu na pevnosť Aueršperk. Po ceste, ktorú už 

pomrád čoby veliteľ svojej skupinky dôverne poznal, dôkladne zakresľovali mapku, ktorá im pomôže 

vždy nájsť cestu. K takejto úlohe im pomáhali ich orientačné schopnosti, znalosť (základného) 

označovania v lese (ktoré mali so sebou poznačené na kartičke, aby nezabudli ;) ako aj ich bystrosť 

a všímanie si zvláštností v lese. S takouto výbavou sa nemohli stratiť, koniec koncov, ani keby mapu 

nemali. Na mieste, kde zbadali pevnosť, počkali s výstupom na ňu, aby ich nepripravených bez zbrane 

neprepadol jej obyvateľ (ak tam nejaký sídli). Potichu sme sa teda vrátili do táboriska s kusom dobre 

odvedenej práce a tešili sa na obed. 



Hneď po obede (a vytrávení), posilnení 

a pripravení, vybrali sme sa s kvalitnými 

zbraňami, ktoré vyzerali ako handrové 

gule, preskúmať ako sa to má 

s obyvateľmi Aueršperku. Po ceste nás 

ešte čakali dve úlohy. Museli sme 

dobehnúť na pevnosť s inou mapou, aby 

sme dokázali našu fakt skvelú orientáciu 

v teréne a teraz i v mape. Rozviazali sme 

pevne zaviazaný uzol, aby sme sa poistili, 

že máme ozaj dosť sily na boj. Nie 

každému sa však uzol podarilo nájsť (tí 

istotu o svojej sile nemali). Ako sme 

správne tušili, na Aueršperku sídlili 

divosi s obdobne pevnými zbraňami 

a mali obrovskú výhodu: boli hore a my 

dole... a bolo ich moc. Urputný boj trval 

dlho a naši statoční strácali nádej, že ho 

môžu vyhrať. Kubu dokonca nečakane 

prepadli včely, a tak skupinka želv 

stratila zo svojich rád jedného silného. 

Nakoniec divosi, unavený bojom 

ustupovali a tak sa nám podarilo dobyť 

ich pevnosť. Pozbierali sme hrdo svoje 

zbrane (i zbrane, ktoré tam ľahkovážne 

nechali skauti) a vydali sa do tábora. 

Predvečerom už bola pohoda a tešenie 

sa na ohník a zaslúžený kľud. Pripravili 

sme si opekacie náčinie, doniesli drevo 

a raždie z lesa a hneď ako nám pani 

kuchárky nachystali chleby, špekáčky 

a iné mňamózne veci, pustili sme sa do 

opekania, do oslavnej večere za naše 

víťazstvo. 

  



4. DEN - Výcvikový 

... a našli jsme i poklad 

Tohoto dne si pro nás rádci připravili závody. 

Vyzkoušeli jsme si různé činnosti, které jsou pro život 

na ostrově důležité. Cvičili jsme se ve střelbě na divou 

zvěř, prolézali sítí, věšeli prádlo, běhali a taky si 

vyzkoušeli tzv. Cimrmanův běh, to kdyby náhodou na 

ostrově zavedli MHD. ☺ 

Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny a zahráli si 

frisbee. Rychle se zorientovat kdo ke komu patří a pak 

už „jen“ dávat pozor, jestli zrovna bráníme nebo 

útočíme. Hráli jsme totiž s jedním košem, takže o 

rychlé a nečekané spády (občas i pády) nebylo nouze. 

A pak hurá do lesa. Dozvěděli jsme se, že 

les ukrývá tajemství o pokladu. Rychle 

jsme se tam rozběhli, abychom zjistili, co 

je na tom pravdy. Za splnění úkolu jsme 

získávali životy, které jsme měnili za části 

mapy. Kousek po kousku se mapa 

zacelovala, až jsme poznali, že se jedná o 

mapu tábora. Ovšem získat kousek mapy 

nebyl žádný med. V lese se pohybovali medvědi a vrhali se po každém, kdo se snažil projít jejich 

teritoriem. Nakonec se nám přeci jen podařilo získat všechny kousky. Tak, teď je poskládat a najít 

poklad. 

Poklad jsme opravdu našli a byl sladký, 

mňam mňam. ☺ Hledání pokladu nám 

vnuklo nápad. Co kdybychom poslali 

vzkaz po vodě? Třeba ho proud odnese 

do moře a odtud až k našim domovům. 

Každá skupinka dostala láhev a pak se 

sesedla nad papírem. Nejprve jsme 

napsali, kdo jsme, jak jsme se na ostrov 

dostali a jaké dobrodružství jsme zažili. 

Hlavně nezapomenout na datum. Tak 

hotovo, pluj dobře. ☺ 



5. DEN – Poznávací 

Získávání pokladů země 

A bylo zase ráno. Hlídka v pořádku dohlídala a po klidné noci nás kromě budíčku vítala do nového dne 

modrá obloha. Nástup, rozcvička, hygiena a už sedíme u snídaně. Jako každý den se po snídani 

boduje a pak se všichni až do svačinky věnují práci. 

Tento den máme v plánu prozkoumat blíže místní přírodu a taky se naučit něco užitečného. Vydali 

jsme se proto na nedalekou louku. Po cestě přes potůček jsme narazili na vosí hnízdo, naneštěstí to 

někteří schytali (a Magda se musela vrátit do tábora s napuchlou nožkou). 

My ostatní jsme se zatím přesunuli na louku, kde si pomrádky a Janka s Veve a s  Pavčou rozmístily 

svoje stanoviště. Každá skupinka měla jedno výchozí stanoviště, kde si děti braly od svého pomráda 

papírky po jednom a kreslily na každý nějakou rostlinu, bylinku nebo strom. Tam pak dohledaly, jak se 

jmenuje, na co se dá využít (co z ní 

můžeme vyždímat). Kromě těchto 

stanovišť byli ještě dvě pro všechny. Na 

těch se učilo uzlovat. Vždycky se někdo 

ze skupinky naučil jeden ze základních 

uzlů a pak to na svém stanovišti naučil 

ostatní. Potom mohl příjít další na nový 

uzel. Tak se postupně všichni naučili 

skoro všechny uzly. Lodní uzel, liščí 

smyčku, osmičku, ambulanční uzel, 

dokonce jsme zvládli i zkracovačku a 

autíčka. 

S hlavami plnými známých i nových 

poznatků jsme se vraceli do tábora na 

oběd. 

Po pořádném posilnění a odpočinku byla každá skupinka prověřována ve svých získanách znalostech. 

Podle toho kolik rostlin dala skupinka dohromady i s názvem a použitím a kolik uzlů zvládli všichni 

členové, byly jim přiděleny body. 

A protože bylo krásně a sluníčko nám 

hřálo, vběhli jsme všichni radostně do 

potoka, kde jsme dováděli až do 

svačinky… 

Keďže na ostrove to s obstaraním 

potravy nie je ľahké, časti z nás bola 

zadaná úloha navariť večeru. Síce sme si 

to nevedeli moc predstaviť, ale vedeli 

sme, čo máme uvariť a mali pri sebe 

odbornú pomoc paní kuchárok. A tak 

pod našimi rukami vznikol 



rozvoniavajúci, aj osy lákajúci buřtguláš. Medzi tým, kým sme varili, hrali ostatné decká na plácku pod 

vlajkou hry v kruhu. 

Ako uvedenie pred večerou sme zorganizovali prehliadku buřtů i buřtíků. Víťazi prehliadky 

o najšpekatejší a najefektnejší buřt boli odmenení nielen veľkým potleskom, ale aj podporením ich 

špekatosti laskominou.  

Po večeri sme niektorí doslova dostali 

do rúk hlinu (radci, ktorí sedeli so 

zaviazanými očami a tvorili poslepiačky). 

Ostatní sme si však na výtvory videli 

a mali sme k hline aj mušle z mora. 

Vytvorili sme kopu nádob a šperkov, ale 

i sôch a sošiek doslova umeleckých. 

Kým sme skončili a veci upratali, už sa 

zotmelo a nevideli sme si ani na nos. Pri 

vlajke sme si ešte zrekapitulovali, čo sa 

nám cez deň udialo a mihom oka sa 

všetko, aj živé, upratalo do svojich 

stanov. 

6. DEN - Typicky anglický 

Aneb 12 inches is 1 foot 

V koloseu se něco děje. Vypadá to, že tu 

probíhá čilý obchod. Dva stánky a dva 

obchodníci. Ale co to, někteří zákazníci 

se zdají být nespokojení. Oba obchodníci 

prodávají své zboží na lokty, pídě, palce, 

sáhy, ale každý je jinak velký, takže i 

míry jsou rozdílné. Nakonec se oba 

obchodníci domlouvají, že si míry 

sjednotí, aby byli zákazníci spokojeni.  

A protože jsme zvědaví, ukazují nám, jak 

se co měří. Pomocí klacíků, které mají 

správnou délku, zkoušíme na sobě, jestli 

náš palec odpovídá „palci“. ☺ Pak každá 

skupinka dostává kartičku s úkoly. Musí odhadnout v metrech a pak změřit pomocí svého těla různé 

části tábora – most přes potok, stožár, obvod várnice a další. Tak jsme si na vlastní kůži, tedy palce, 

zkusili, jak vypadají anglické míry.  

Po obědě nás čeká další překvapení – příběh o zvířátkách, které se ocitly na pustém ostrově. Naštěstí 

je ostrov obydlený a zvířátka se brzy setkávají s místními obyvateli. Ti jim určitě pomohou dostat se 

domů. Jenomže zvířátka si navzájem nerozumí, naštěstí mají slovník… Hmmm, jsou na tom jako my. 



Nevíme, jestli tu na někoho nenarazíme, jazyky by se nám určitě mohly hodit. Proto jsme se rozhodli 

naučit se základní slovíčka z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Po ostrově se pohybovalo několik 

slovníků a ty nám pomáhaly se 

slovníčky. Ovšem, museli jsme je chytit. 

☺ 

Vybaveni slovíčky jsme se vydali na 

průzkum ostrova – už jsme se nemuseli 

obávat, že narazíme na někoho, komu 

nebudeme rozumět. Večer nás čekala 

myší večeře – šišky s mákem, krásně 

vyzdobená kuchyně s jídelnou a závody 

v hodu šišek (ehm, šišek z lesa) do koše. 

Ani jsme se nenadáli a byl čas jít spát. 

Good night, gute Nacht, bonne nuit. 

7. DEN – Lovecký 

Aneb jak jsme nespálili kuřata 

Den jsme započali myší rozcvičkou. Po 

procítěném přednesu úspěšného myšího 

pokřiku Myši, myši, myši!, za tradičního 

pohybového doprovodu názorně 

předvádějícího všechny výrazy v básni, 

jsme se vcítili do myší kůže. Zkusili si, jak 

myš vykonává hygienu, shání jídlo a 

prchá před predátory☺. Zde uvádím text 

zmíněné básně: Myši, myši, myši, ty 

všechno slyší a i když se liší, žijí spolu 

pohromadě v jedné myší chýši. Myš, 

myš, myš, to si piš, kiš, kiš, kiš, že nás 

nikdy nechytíš! Uvádím též složení 

skupinky: Janka, Mája, Adam, Janička, Angelika, Katka, Gabča a Rosťa. Tato skupinka, vynikala silným 

kolektivním cítěním a vzájemnou péčí svých členů☺. 

Dnešní den se nesl v bojovém duchu, kterýžto byl roznícen již v první dopolední hře v nedalekém lese 

pod troskou věže aueršperské. Skupinky se zde utkaly v boji o vlajky, kde každá usilovala o získání 

vlajek soupeřů a ochranu své vlastní. Jednu ze skupin tvořili i rádcové, jejichž vlajka obzvláště bedlivě 

střežená přesto byla uzmuta mrštnými žraloky Béďou a Lukášem, kteří jak nutno podotknout 

prokazovali svou sílu a obratnost po celý tábor a zasadili se tak o vítězství své skupinky ve hře. 



Odpoledne jsme všichni strávili 

nadmíru příjemně v tábořišti za libého 

slunečného počasí procházejíce 

stanovišťata s různými úkoly loveckého 

rázu. U Máji ve stinném úkrytu kolosea 

bylo lze lovit jeřabiny z mouky, u Veve 

zas rybičky na udici, u Pepy v potoce se 

střílelo z praku do rozličných kořistí 

zpodobněných krabicemi od mlíka☺, u 

Adama v koloseu jsme lovili 

papundeklového jelena☺, u Evči, která 

nás ten den poctila návštěvou, se hráli 

nervíci, Věrka, jež k nám též zavítala jen 

na chvíli, uváděla jeden z nejtěžších úkolů: propíchnutí býčího srdce - balónku naplněného vodou 

poslepu. Splnit tento úkol se podařilo pouze Adamovi a Rosťovi, jehož zakryté oči však nelze 

doložit☺, u Janky v lese za potokem pak lovci mohli získat svačinu, ale ne zadarmo nýbrž pouze, 

pokud pro ni dokázali vylézt na strom a odvázat ji☺… úkolů bylo tolik co rádců a každý rozvíjel jiné 

dovednosti potřebné k lovu od postřehu přes mušku až po obratnost a sílu. 

Po těchto výkonech jsme si po vzoru 

domorodých kmenů, kteří zde na 

ostrově možná žily či dokonce ještě žijí, 

pomalovali tváře pestrými bojovými 

barvami a uspořádali rituální oheň, 

jakým pralidé uctívali bohy po 

úspěšném lovu. Nad ohněm jsme si 

opékali kuřata a za zvuku bubnů tančili 

dokola. Při tanci se postupně uvolnili i ti, 

které jsme znali jen jako nesmělé a 

zdrženlivé, ve víru hlasů a pohybů se nás 

na chvíli zmocnilo skutečné lovecké 

vytržení☺. Pak jsme oslavu dovršili 

snězením kořisti a s pomalovanými obličeji jsme šli spát. 

8. DEN – Putovný 

S prekvapením na Zubštejne 

Po dobre odvedenej práci sme sa zhŕkli pri vlajke. Boli tam radci, nazývali sa inými menami a mali 

okolo seba zaujímavé veci. Fakt pravý lodný ďalekohľad, kompas a lupu tak veľkú, že sa nám s ňou 

podarilo spáliť trávu – to sa bude hodiť keď sa zas budeme trápiť so založením ohňa – no hej, ale to 

ten oheň môžeme zakladať len keď bude svietiť slnko. 



Už sme niečo tušili predtým, ale teraz 

sme sa teda dozvedeli, že ideme na 

dvojdenný výlet. Doobeda dobaliť všetko 

potrebné a poobede poďho za 

neznámymi končinami. 

Neskôr, s batohom na chrbte, kráčali sme 

už po ceste smerom k Aueršperku (to 

sme ešte netušili, že náš batoh bude po 

pol ceste dva krát tak ťažký). Úlohou 

bolo, určovať smer podľa svetových strán 

vždy, keď sme zabáčali niekam inam. 

Pomohol nám kompas a niekedy aj 

mravenisko. Pod Aueršperkom nám 

pribudla ďalšia úloha: nesmieme počas cesty povedať slová Ano/Áno, Ne/Nie, Jo/Hej 

a Nevím/Neviem. Každý mal tri životy, 

tie sme si brali a dávali podľa toho, kto 

čo povedal, alebo počul. Prvé kroky boli 

fakt ťažké… 

Sledovali sme modrú značku. Po zídení 

z kopca, prebrodení potoka a vyjdení na 

iný kopec sa nám už nikam nechcelo. 

„Svačinááá.“ No dobre teda, tak ale 

aspoň svačinu. Alebo nie? Tak čo? Aha, 

„bažina“ – skočíte na peň (pařez), alebo 

na strom vždy keď radca zakričí bažina. 

Hlavne nebyť na zemi a neutopiť sa. 

A radcovia tiež. 

Na kopci už prišla aj vytúžená sváča. Popri mňamkaní sme si vyrezávali naše ctené mená, alebo 

monogramy, alebo iné hatlaniny na paličky. Úlohou bolo paličku „stratiť“ než dôjdeme do cieľa. 

Hlavne aby ju nikto nenašiel… 

Na stráni sa tak dobre váľajú sudy, chce 

to ale odvahu. 

Kúsok ďalej, po ceste už rovnej, po 

troche rozprávania tých čo zrovna šli 

jedným krokom, narazili sme zas na 

hejno ôs. Au jaj to bolí, máme aspoň 

cibuľu, tak aj to sme prežili. 

Hodiny síce bežali rýchlo, ale 

nedočkavosť cieľa rástla tiež z každým 

krokom, keď tu zrazu – dedina, Pivonice 

to boli. Hurá nad dedinou zrúcanina. 



Posledný kopec sme už vybehli ľahko a uvidiac hradisko Zubštejn, nikto mu neodolal (aby to tam 

nešiel preskúmať, všetci sme boli zvedaví). 

Kým sme hľadali kde by sme sa utáborili, pozháňali sme drevo na oheň a keďže lupa nám už bola 

nanič, rozložili sme ho pomocou zápaliek. Medzičasom prišla osoba, ktorá sa nám predstavila ako 

Robinzonka. Stretli sa s Pavčou náhodou pod kopcom, ktorá ju k nám priviedla. Hovorila, že sa plavila 

na palube nejakej lodi, ktorá sa dostala do búrky a stroskotala. Robinzonka ako zázrakom prežila a 

vlny ju vyplavili na ostrov. Po mnohých týždňoch, ktoré strávila sama blúdením po ostrove, jedením 

korienkov a strachovaním sa pred divou zverou, uvidela jedného dňa v diaľke horieť oheň. Zobrala 

odvahu a vydala sa k nám. Keďže bola kosť a koža, pozvali sme ju na večeru. Spoločne sme sa 

navečerali a uľahli spať. Jaj ako tie fazule a cibuľa s chlebom dobre chutili po takom chodení... 

Z nočnej hliadky Janka/Katka: Marek ma 

zobudil s tým, že ďalekohľad sa nám 

rozbil, ale jeho okuliare siedmimi 

dioptriami a tá obrovská lupa slúžia 

rovnako dobre. Človeče to ma bralo celú 

hliadku, a až vtedy som si uvedomila, 

ako ten ďalekohľad vlastne funguje. 

Katka so mnou obchádzala spiacich 

a spríjemňovala stráženie tichučkým 

rozprávaním. Ubiehalo to pomaly, ale to 

svitanie ráno, to stálo za všetky drobné. 

Postupne sa brieždilo a ako začala 

obloha ružovieť, mala som pocit, že sa 

zastavil čas. Ale len nachvíľku... 

9. DEN – Únos 

Aneb plno nečekaných zvratů 

Vstali jsme podle plánu a potěšeni teplým 

a jasným ránem, chtěli jsme rozběhnout 

den, když tu jako rána palicí, zarazila nás 

nepřítomnost šesti osob! Kam se poděly? 

Nezůstaly tu po nich známky žádného 

násilného odtažení, zřejmě tedy odešly 

dobrovolně, přesto ale proč nedaly 

vědět? To nebylo jen tak, usoudili jsme. 

Uznali jsme tedy za vhodné pospíšit si do 

tábora. V hradbách Zubštejna nás však 

ještě čekal schovaný poklad, který jsme 

tam přece nemohli nechat☺. Gabča, Kuba 

a Angelika znali jeho skrýš. Zachovávali 

však mlčení až na zašifrované nápovědy, 

díky kterým byl nakonec poklad sestávající z pytle želátek (pozor, byla to bioželátka!☺) objeven v díře 



ve zdi zakryté kamenem a my jsme se 

mohli pustit do pátrání. Tady jsou ranní 

události popsané jednou z unesených: 

Probudila mě něčí ruka na rameni a prst 

na ústech ukazoval, ať nehlučím. Co se 

děje? Vždyť všichni ještě spí! Poutnice, 

kterou jsme včera přijali mezi sebe, mi 

tiše vysvětlila, že musí mně a několika 

dalším něco nutně ukázat a požádala 

mě, ať vzbudím Pomocné rádkyně 

Janičku, Hanku a Magdu a taky Janku. 

Tiše jsme se oblékly a sbalily, vyklouzly 

jsme z našeho ležení dolů pod Zubštejn. 

Bylo nádherné svěží ráno, sledovali jsme, jak se rozednívá, a byly jsme zvědavy, co nám chce 

Robinsonka říct. Ta však navrhla, abychom nejdřív sešli až dolů do vsi a posnídali. Po chlebu 

s rybičkou z konzervy jsme se poklidně zvedli a chtěli pokračovat v cestě, když tu náhle naše 

průvodkyně vytasila bambitky a hurónským hlasem zvolala „A mám vás!“ Toho jsme se nenadály, 

nicméně nebyly jsme ozbrojeny, takže nám nezbylo než se nechat zajmout a bylo nám uděleno 

poučení, že Robinsonka není žádná 

nebohá zbloudilá poutnice nýbrž strašná 

pirátka ztroskotavší zde na ostrově se 

svými kumpány. Zbytek cesty do tábora 

jsme musely běžet, skákat a nosit těžké 

klády, kdy se pirátce zlíbilo. Ta, 

prověřivši kvality svých zajatkyň různými 

potupnými úkoly, jako houpání se na 

větvi či tanec v rose, pojala rozhodnutí 

prodat nás do harému. Jinak byla cesta 

velmi příjemná☺. V táboře jsme byly 

připoutány ke sloupu v jídelně a 

očekávaly jsme vysvobození. 

To se nedostavilo předcházeno hlaholem, jak by člověk od táborníků vracejících se z výletu čekal, 

nýbrž po špičkách a zadem, neboť se naši přátelé zřejmě dovtípili, co se stalo. Ani oni však bohužel 

nebyli ozbrojeni ničím než klacky a pirátka se svou vodní pistolkou nás měla v hrsti. Požadovala za nás 

tučné výkupné – každý musel dát něco, co mu bylo opravdu drahé a tak se stalo, že v pytli se ocitlo 

mnoho párů bot, Pepův luxusní prak, pytlík želátek, dalekohled a ještě mnoho jiných cenností, s nimiž 

pirátka uprchla.  

Táborníci se jali rukojmí rozvazovat a všichni byli dojati ze shledání a vděčni, že nedošlo ke ztrátám na 

životech☺. Proběhla vážná porada a výměna názorů, na níž jsme se shodli, že jsme v ohrožení před 

piráty, mezi něž Robinsonka patří a že se musíme ozbrojit a opevnit tábořiště. Dnes už jsme však na 

to byli příliš unaveni. 



Právě jsme se sytili kuřecím kung-paem, které nám uvařila žraločí skupinka, když jsme zpozorovali, že 

se blíží postava, v níž jsme hned poznali naši únoskyni. Zbystřili jsme, avšak k našemu údivu pirátka se 

blížila vratkou chůzí a zmítána jakýmisi 

silnými city. „Ach já bídná nešťastnice! 

Jakých činů jsem se dopustila! Ó, 

nelekejte se, přicházím v míru! To 

svědomí se ve mně ozvalo a přivedlo mě 

sem zpátky! Nedalo mi klid po celý čas, 

co jsem od vás prchala a nesla lup do 

svého pirátského brlohu. Vrtalo mi 

hlavou, jak je možné, že vaši přátelé za 

vás tolik obětovali, aby vás vykoupili. Já 

nikdy takové city nepoznala, vyrostla 

jsem mezi piráty. Dnes jsem však pocítila 

touhu opustit svůj dosavadní způsob 

života, když jsem viděla váš. Přicházím 

vás s pokorou odprosit a nabídnout vám své služby.“ Mnozí se na ni dívali nedůvěřivě. Především nás 

zajímalo, proč nepřinesla zpět lup a co nám nabídne za 

to, že jí umožníme, jak řekla, učit se od nás naším 

dobrým mravům. Lup prý bohužel padl do rukou 

ostatních pirátů, kteří teď plánují útok na naše 

tábořiště. Piráti jsou to prý strašní, velmi divocí a 

úskoční a nedozvíme-li se o nich víc, nemáme proti 

nim šanci. To jsme museli uznat, nicméně naše 

nedůvěra stále ještě zcela neopadla. Protože však 

Robinsonka tentokrát vůči nám byla sama beze 

zbraně, usoudili jsme, že je neškodná, dovolili jí zůstat 

a rozhodli se využít jejích znalostí výměnou za naše. 

Před spaním jsme uspořádali pád důvěry, abychom 

posílili náš kolektiv i s jeho novou, tentokrát snad již 

doopravdy☺, členkou. Noční hlídka musí být ostražitá, 

nebezpečí teď hrozí kdykoliv a odkudkoliv!  

  



10. DEN – Piráti 

Kolik vody se vleze do trička 

Ráno jsme se protáhli na želví způsob. 

Želví skupinka nás rozcvičila a také 

přednesla svůj pokřik o tom, že želvy 

jsou nejlepší, nejrozvážnější, prostě 

každý by měl chtít být želvou. Dnes 

budeme rozvážnost a sílu potřebovat. 

Víme, že piráti se na nás chystají 

zaútočit odpoledne kolem druhé hodiny. 

Proto jsme v noci posílili stráže a ani 

přes den jsme nenechali tábor 

nehlídaný. Vždy po jednom z nás hlídalo 

u jedné ze tří přístupových cest do 

tábořiště. Piráti zakreslili, že na nás 

zaútočí ze všech stran, proto musíme být velmi ostražití. Hlídky se mají chovat nenápadně, 

neupozorňovat na sebe a nepokřikovat na piráty. Několikrát se nám je podařilo zahlídnout, jak se 

mihli mezi stromy. Dalekohledem sledovali tábor i okolí. Ti, co nehlídali, vyráběli praky, chystali 

hadrové koule, šišky, vodní pistole. Čas se neúprosně krátil a mnozí ještě seděli nad klacíky, které se 

ani za mák nepodobaly prakům. Pak jsme se pustili do úpravy kolosea. Nanosili jsme dovnitř vše 

potřebné k obraně a pak jen čekali. Čtrnáctá hodina už 

dávno uběhla a piráti nikde. Možná, že neumí poznávat 

hodinky. Anebo žádné nemají a řídí se jen podle slunce a 

na nějaké té minutě jim nesejde. No jo, včera jsme v 

jejich tábořišti našli hodinky patřící Markovi. Takže teď 

určitě sedí někde za bukem a hádají se, kdo má hodinky 

u sebe a jestli nastal čas jejich útoku. Čekání… Najednou 

slyšíme nějaký křik. Piráti! Nebojácně vybíháme z 

kolosea a snažíme se je zneškodnit. Jenomže piráti 

nejsou žádné pírka, vůbec se nás nebojí a neustále nás 

bombardují. Běžíme se schovat zpátky, nabrat síly a 

dech. Radíme se jak dál, zatímco piráti pobíhají okolo, 

posmívají se nám a dokonce si dovolili vtrhnout do 

našich stanů a brát nám věci. To si nemůžeme nechat 

líbit! Dáváme se opět do boje. Ovšem teď už víme jak na 

ně. Silou je neporazíme, mají jí víc než my, musíme na to 

chytře. Naštěstí máme od Robinzonky napsány jejich 

slabosti. Na lístečku je napsáno toto - Pirát Bob Černá 

hnáta: je opilý do němoty, Fred Lamač dětských paznechtů: je namlsaný až ho bolí břicho, Gill 

Děťožrout: ztratí klobouk a je oslepen sluncem, Piraňa Krátký zub: je zabrána do hádky, Marry 

Veverčí: má plné ruce lupu a Kormorán: je obklíčen dětmi jako poslední živý pirát. Máme nějaké 

bonbony? Super, teď pirátům ukážeme! Jenomže piráti se nenechali jen tak nachytat a my jsme už 

úplně mokří a vyčerpaní.  



Naštěstí přichází záchrana v podobě čokoládových bobů, které jsou velice výživné a dodají nám život. 

Máme opět sílu a chuť se do pirátů pustit. Ještě jsme se poradili co dál. Životy pirátů jsou ukryty v 

nenápadných provázcích, které mají zavázané na paži. Jsou dva, na každé ruce jeden. Lstí se je 

musíme pokusit odvázat. Snažíme se piráty rozdělit. Znovu přemlouváme Freda, aby ochutnal naše 

skvělé bonbony, Bobovi dáváme napít rumu. Naše první pokusy se nepodařily, Bob odhalil, že jsme 

mu místo rumu dali šťávu a všechny nás vybil. Marry se snažíme nalákat na to nejkrásnější 

nejcennější, co máme - krásné červené auto, úplně nové. Kdo by nepodlehl? :-D Ha, podařilo se nám 

srazit Gillovi klobouk! Je natolik oslepen sluncem, že si nevšimne, jak mu opatrně odvazujeme šňůrky. 

S pirátkou Piraňou se hádáme, seč můžeme… Nejsilnější je jejich vůdce Kormorán, ale i toho se nám 

nakonec podařilo zneškodnit.  

Jupí. Zvládli jsme to, piráti byli poraženi. 

Ale pozor, tamhle někdo jde. Pavča, 

Adam, Honza, Veve, Pepa a Marek. Jsou 

celí zablácení, špinaví, trochu nám 

připomínají piráty. A něco nesou. Jů, 

mají všechny naše ztracené, tedy 

ukradené věci. :-) Ale kde se tu berou? A 

kde byli? Piráti je zajali a jim se podařilo 

uprchnout až teď. Ovšem dříve než vzali 

do zaječích, objevili lup pirátů.   Taky 

viděli v zátoce jejich lodě. Jsou sice 

trochu poškozené, ale když se do toho 

pustíme, určitě je zvládneme opravit. 

Když jsme se dost vyjásali nad naším 

vítězstvím, pustili jsme se do méně jásavé činnosti – do úklidu tábora. Ti piráti nám to tu ale 

zaneřádili. Kdo viděl moji druhou botu? Rozházeli nám celou chatku! 

Konečně tábor vypadá zase jako náš, všechny věci se vrátily svým majitelům, byly uklizeny hadrové 

koule, šišky, vodní pistole, hrnce na vodu… A protože jsme po boji a úklidu unavení, sesedáme se v 

jídelně. Pavča nám ukazuje jak si vyrobit svíčku, kreslíme pohlednice a Mája nám přitom čte pohádky. 

To je dobře na světě. 

11. DEN – Loď 

Na cestu domů nám svítí kroužky 

Pobyt na ostrove, ako sme dúfali, sa nám už chýlil ku koncu. Bolo treba však opraviť loď, aby sme 

sa dostali domov. Jesť sme napriek tejto dôležitej úlohe potrebovali a tak sme začali tak ako každý 

deň pripravovať drevo do kuchyne, ale i na slávnostný oheň. Práca to bola dôležitá a bolo jej veľa. 



Po svačině jsme byli všichni svoláni do 

jídelny. Přes jednu z lavic je 

přehozena plachta, na ní jsou 

vystaveny pláštěnky, hrníčky, ešusy, 

lžičky, ale i takové věci jako karimatka, 

prak, kytara, šátky, mikiny, trička, 

ručníky, gumáky, ponožky obojího 

druhu - čisté tak i špinavé. Usedáme 

na připravené lavice a zvědavě 

okukujeme vyložené věci a čekáme, 

co se budu dít. Ale tam je moje tričko! 

A můj ešus! Na stolku je cedulka s 

nápisem Aukce. Pán v klobouku a s 

brýlemi (ti nejvšímavější z nás v něm poznávají Marka) si zjednává klid a pak bere jednu věc po 

druhé a říká její cenu. Tohle se může?! To jsou přeci naše věci. Vaše věci, opravdu? Ne, tohle je 

moje prvotřídní zboží co jsem nakoupil. Pokud chceme svoje zpátky, musíme nabídnout nejvyšší 

cenu a být rychlí. Hele, můj hrnek! Kolik za něj chcete? 20 dřepů. Já dám 30! A já 40. Ne, nechejte 

toho, to je můj hrnek! Ach jo, takže 150 dřepů za hrnek. Musím říct, že dražba měla opravdu velké 

výnosy. Někteří z nás se nezalekli ani 500 panáčků. Vše bylo vydraženo, ale jsou tu ještě nějací 

zájemci. A za kolik je dražební kladívko? Já bych chtěla destičku, na které se dražilo. A co ta cedulka 

Dražba? Naštěstí se už svolává na oběd, jinak nevím, jestli by se nakonec nedražil i stůl. :-) 

Po posilnení obedom sme začali opravovať pirátske šalupy. Zháňali sme drevo na opravu paluby. 

V lese ho bola kopa, ale behala tam divá zver (rádci) a zaháňala nás späť do tábora. Chvíľu sme 

mali pocit, že je tá zver moc rýchla a šli sme zháňať radšej plachtovinu. Neskôr sme ale zistili, že tí 

najsilnejší z našej skupinky s tým 

nemajú problém, tak sme buď vyslali 

ich, alebo sme im robili návnadu, 

a koniec koncov sme na stanovište 

nakoniec dobehli aj sami. 

Ale ani získat plachtovinu nebylo tak 

jednoduché, jak se na první pohled 

zdálo. Přejít potok na druhou stranu 

suchou nohou? To je přeci hračka. 

Skládáme do proudu jeden kámen za 

druhým. V tom nás zasáhla sprška 

vody a ženou se na nás dva 

krokodýlové. Honem pryč! Zkoušíme to znovu. Ale co to, tady je nějaká cedule: Přejděte potok 

suchou nohou tak, abyste přitom nevzbudili dva slepé krokodýli, kteří dobře slyší, a každý hluk je 

vzbudí… Aha, takže musíme být i potichu. Když víme jak na ně, zdá se nám to mnohem jednodušší.  

Jenomže krokodýlové mají opravdu citlivý sluch, stačí jediné zapraskání nebo šplouchnutí a jsou na 

nohou. Ti z nás, co nebyli ještě zasaženi, potichu stojíme na břehu a bez hnutí čekáme, až znovu 

usnou. Pšššt, už spí. Ti ale chrápou. Jak to, že se nevzbudí navzájem? :-) Sláva, konečně se nám 

podařilo získat první kousky. A teď honem s nimi na stanoviště.  



U krokodýlů je plno, jdeme shánět jinam. A co se děje tady? Na zemi leží chůdy a podivná bytost – 

Bahňák nám vysvětluje co a jak. Abychom získali dřevo na stěžeň, musíme přejít bažinu. Ale 

samozřejmě, že nemůžeme jen tak do bažiny nakráčet a posbírat co potřebujeme. Musíme pomocí 

chůd opatrně přejít bažinu. A hlavně nespadnout! Tak, na některých místech bylo vše posbíráno do 

poslední kartičky. Začínáme mít hlad. Je čas na večeři. 

Po večeri sa nám podarilo lode opraviť, kompletná- schopná plavby bola však len tá, opravená 

myšami. Posledný chýbajúci kus lode by nezískali, nebyť pomoci od želv. Jedna loď nám na odchod 

z ostrova stačí a tak sme sa spokojne mohli venovať nejakej oddychovejšej činnosti. Pred jedálňou 

sa začali tvoriť rôzne akrobatické uskupenia, tak sme sa k nim postupne popridávali všetci, utvorili 

sme jednu veľkú ľudskú pyramídu, skúšali si chodúle, ale tuším najviac všetkých bavilo, keď ich 

niekto zatočil. 

S chuťou sme sa uložili spať. Vyzeralo to na pokojnú noc aj keď bez oblačnej pokrývky, teda 

chladnejšiu. O jedenástej ma niekto ťahá zo spacáku?! To snáď nemyslíte vážne, ja dnes nemám 

hliadku! … Ťahanie detí zo spacáku vie byť aj veľká sranda, hlavne keď im ukážete svietiaci 

náramok, ktorý dostanú, keď vstanú. Áno práve sa začína tá obávaná nočná hra. Nebolo sa treba 

báť, šli sme v dvojičkách – tí najväčší a najstatočnejší z nás sami, ale aj tak sme se cestou postupne 

stretávali a šli sme po troch, niekdy i po štyroch. Celá cesta bola lemovaná svietiacimi krúžkami 

piatich farieb a sviečkami s príbehom. Cítili sme sa ako v začarovanom lese.  

Příběh vyprávěl o muži, který se ocitl sám na ostrově. Byl velice vystrašený a zoufalý. Když mu bylo 

nejhůře, potkal moudrého starce. Pomohl mu otevřít oči a rozhlídnout se kolem sebe, takže 

nakonec objevil něco, co nikdy nebylo ukryto a přece to dříve neviděl – v zátoce kotvila loď. Svítící 

kroužky nás dovedly k ohni a k těm, co cestu podnikli před námi. Potichu jsme si posedali k ohni, 

někteří polohlasně vyprávěli zážitky z cesty, jiní si opřeli hlavu o kolena, že si jen na chvilku 

odpočinou… Konečně jsme tu všichni. Ještě chvíli se díváme do plamenů a pak se chystáme 

k odchodu. Ještě vzbudit spící. Po návratu jsme neodolali pohazováním kroužky, ozdobili jsme si 

své stany a šli spát. 

Hlod - Pepa: „Kto pozdě škodí, sám sobě poradu“. 

12. DEN – Táborákový 

Vosy, piráti a domácí práce ... 

Probudili jsme se do nového dne a než se sluníčko vyhouplo nad les, měli jsme za sebou už rozcvičku, 

ranní hygienu i snídani. Pak nás, jako obvykle, čekalo bodování chatek, takže všichni pilně skládali, 

rovnali,  zametali a upratovali, pretože Janka nedala nikomu nič zadarmo. No pochválila nás za dobre 

vykonanú prácu. Ale po bodování už šup do práce. Tentokrát bylo třeba splnit víc úkolů, čekal nás 

totiž závěrečný táborák a pomalu se taky blížil konec tábora. Takže se to v tábořišti jen hemžilo 

pilnými mravenečky. Zásoba dřeva do kuchyně, důkladný úklid a hlavně připravit slavnostní ohniště a 

dřevo na pořádnou pagodu. A tak se nám práce protáhla až do oběda. 



Po obědě a krátkém odpočinku jsme se 

dozvěděli tři náměty scének. Bylo to: 

útok pirátů, teleshopping o domácích 

pracech na lodi a nakonec narušení 

klidného vosího života na ostrově 

turisty.  

Každý se zapsal do jedné skupinky, která 

si rozdělila hlavní úlohy v týmu. Někdo 

se ujal role režiséra, někdo byl 

scénárista, jiný se staral o kostýmy, 

všichni byli samozřejmě zároveň i herci. 

Pak se celé odpoledne vymýšlelo, 

nacvičovalo, secvičovalo, připravovalo a 

pilovalo. Taková scénka k závěrečnému táboráku musí být zábavná, nápaditá, dobře nachystaná a 

secvičená, taky se musí promyslet, kde nejlépe vynikne, jak se nasvítí, prostě je s tím spousta starostí. 

Nakonec to ale stojí za to a je u toho plno srandy. 

Pilnému nacvičování přihlížela většina rádců, která se 

také zapojila do hry. Pepek námořník zatím dokončoval 

přípravu ohně a Mája s Pavčou to jen s bezpečného 

povzdálí organizovaly a ve svém hangárovém úkrytu 

kuly pikle a chystali velká i malá překvapení. Některá i 

za kuchyňským stolem, kde byly obléhány nejen 

vosami, ale i neodbytnými zvědavci. 

Po veškerých přípravách večer vyvrcholil slavnostním 

zapálením závěrečného táboráku. Tímto ohněm jsme 

oslavili zdárné dobytí necivilizované pevniny, ale také 

jsme spolu děkovali, že jsme mohli být na táboře a že 

se nám povedl a máme díky němu zase nové zážitky, 

plno užitečných dovedností, ale hlavně že jsme potkali 

lidi nám blízké a mohli se spolu radovat i bědovat. 

Tuto slávu doprovodily vysoko kulturní scénky a my se 

smáli a přišla tma a my se smáli stále. Jenom to už 

nebylo tak dobře vidět. Závěrečný táborák je již tradičně událostí, kde se vyhodnotí celotáborovka a 

úklid chatek a stejně tak tomu bylo i tentokrát. První místo v celotáborovce získali Žraloci a dostali 

velikánkou čokoládu (ale rozdělili se, né že né), druzí byly Myšky i Želvy společně. 

…Cíl letošního tábora byl ale pro všechny stejný, snažili jsme se o přežití v nehostinných podmínkách, 

ale hlavně jsme se chtěli vrátit domů, do Aucklandu.  

Na závěr jsme se odměnili sladkým překvapením, luxusním ovocným dortem s červenou želatinou, 

který připravily šikovné hospodyňky Pavča s Májou. 



Čím víc se večer černal nocí, tím víc jsme se těšili na dopísky a i na ty přišla řada. Každý žmoulal si ty 

své a znovu a znovu pročítal si ty nejpěknější. Naše cesta se chýlila ke konci. 

13. DEN - Zpět do Aucklandu 

Bouře, vítr, piráti, loď se domů navrátí 

Ani se mi nechce věřit, že už je to tady. Dneska 

vyplujeme. Dříve ovšem musíme po sobě uklidit tábor a 

taky se sbalit. Balení věcí je těžká věc. Hlavně, když 

člověk musí vtěsnat obrovskou hromadu všeho do 

něčeho tak malého jako je kufr. A kolik papírků se nám 

tu válí. Kdo to všechno uklidí? No jo, my. Aby nám to 

šlo rychleji, rozdělujeme si práci do několika skupin. 

Někteří nosí lavičky, jiní čistí jídelnu, sbírají papírky, 

uklízejí v plyšovém domečku… Tak hotovo. Po práci je 

čas na hraní. A protože je neskutečné horko, jde se do 

vody. Rozdělujeme se na dvě skupinky a soutěžíme 

mezi sebou. Nejprve hrajeme na to, kdo přejde potok 

nejvíc suchý. Snažíme se své soupeře co nejvíce 

ošplíchat, srkáme se, a co nejrychleji běžíme na druhý 

břeh. Ale pozor změna, kdo přejde potok nejvíc mokrý! 

Tak honem, navzájem se políváme a ti 

nejodvážnější si dokonce lehají do vody. 

Další hrou jsou závody ve ždímané. To se 

vezme kbelík, každý si obleče tričko a 

pak běháme do vody, co nejvíc se 

namočíme, utíkáme zpátky a trička 

vyždímáme do kbelíku. Ani kapička 

nesmí přijít nazmar. Jejda, jedna ze 

skupinek omylem žduchla do svého 

kbelíku. Trocha se jim podařila zachránit. 

Ale nevzdávají to a běhají teď ještě 

urputněji. Závod je to opravdu napínavý. Nakonec jsme všichni úplně mokří a ti co nejsou, brzy 

budou. Šup s nimi do potoka. :-) 

Co se to děje? Nástup? Kapitán si nás svolává na loď. Je to zvláštní pocit, stát opět na vodě a cítit, jak 

se loď kývá ze strany na stranu. Zatímco si zvykáme, kapitán ještě odbíhá řešit něco naléhavého. 

Prozkoumáváme tedy loď, procházíme se po palubě, pozorujeme vlny… Vyplouváme! Kapitán si nás 

seřadil, spočítal, poslední pohled na místo, které nám bylo po tolik dní domovem a už je kotva 

zdvižena. Taková plavba to není nic jednoduchého. Co chvíli jsme se museli bránit pirátům, čelit 

silnému větru a bouři. Naštěstí jsme to zvládli, ale někdy to bylo jen o chlup. Ze začátku se nám 

trochu pletli pokyny kapitána. Stalo se třeba, že zavolal: „Pozor bouře!“ a my jsme lezli na stožár 



nebo se aspoň k němu přivazovali. Při silném větru jsme se začali schovávat. No, a když se poprvé 

objevili piráti, zapomněli jsme bránit kapitána a loď a každý se vydal na svou pěst proti nim, házel po 

nich šiškami, někteří se vzdálili i z lodě. Časem jsme se ale vytrénovali a plnili povely na jedničku. Až 

na tyto nepříjemnosti s počasím a piráty, byla cesta klidná a veselá. Zásoby kuchyně byly velké, 

hlavně sladkostí, co víc si přát? Snad abychom už byli v Aucklandu… Ach ti piráti, ani teď nám nedají 

pokoje. To jim nestačilo, že jsme jim během plavby dali tolikrát co proto? Zase zkoušejí napadnout 

loď. Semkli jsme se kolem kapitána a ze všech sil bránili loď… Alex se rozhodl piráty ignorovat a ti se 

s ním rozhodně nemazlili. Poté, co jsme je všechny zahnali, byli Lukáš s Béďou pověřeni, aby Alexe po 

zbytek cesty nesli. 

Po dlouhé a náročné plavbě, kdy jsme si 

mysleli, že jsme na dobro ztraceni, 

zahlídli jsme v dálce aucklandský přístav. 

Napnuli jsme plachty a zanedlouho jsme 

vjeli do přístavu. Ale co to? Přístav je 

plný lidí, mávají nám a vítají nás doma. 

Jupí, dokázali jsme to. Všichni se nás o 

překot ptají, kde jsme byli, co se s námi 

stalo, a divili se, jak jsme za tu dlouhou 

dobu, co nás neviděli, povyrostli. 

Nakonec usedáme všichni k ohni a 

vyprávíme své zážitky. Pak se zpívá a 

hraje na kytary, tma je čím dál větší a my 

se postupně ukládáme k spánku.  

14. DEN – Domů, domů 

A je to tady, dneska si pro nás přijedou rodiče.  

Poslední společná snídaně. A teď umýt hrníčky, uklidit jídelnu a dobalit se. Někteří z nás objevují pod 

postelí nebo ve spodku kufru věci, na které už dávno zapomněli, pokládali je za ztracené anebo úplně 

zapomněli, že je mají (třeba čisté trička, baterky, ponožky). Jiní při pohledu na hromádky věcí, které 

se nikam nevejdou, hloubají nad tím, jak to ty maminky dělají, že dokážou všechno nacpat do batohu, 

kufru.  

Všechny svoje zavazadla jsme odnesli k domečku a pustili se do vyklízení stanů – odvázat šňůrky, 

vysbírat zapomenuté papírky… Taky máme jedinečnou příležitost vidět a zkusit si jak se takový stan 

boří. Po té co jsme úplně „zlikvidovali“ tábořiště, je čas vyrazit domů. Ještě poslední pohled na 

prázdnou louku, kde ještě před chvílí stálo naše tábořiště.  

Tak ahoj za rok. 


