
V pátek Matěj, Didi, Anička, Daneček, Renča, Pepa, Natka a Poliš pod vedením 
Pana Jury naložili renault a vyjeli „Pod lípu“. 
Když jsme přijeli na tábořiště, začali jsme 
stavět kopule a Jura jel vyzvednout zbytek 
oddílovců na nádraží do Čermé ve Slezsku. 
Jakmile jsme byli všichni, měli jsme za úkol 
postavit ohniště. Rádcové měli vykopat ohniště, 
Matěj s Didim a 
Danečkem natěžit 
vidlice a logy, což se 
nám nepovedlo do 
setmění, protože jsme 
nedonesli dostatek 
vidlic, tak aby byla 

ohniště plnohodnotná. Naštěstí jsme měli k dispozici 
přenosné lavičky, takže odpadla ta největší hrůza. Ale 

alespoň měla každá 
družina na čem 
uvařit čaj. Všichni 
se najedli, napili a poté byl ještě večerní 
program. Zasoutěžili jsme si v noční 
signalizaci s němohrou a v běhu se svíčkou. 
Pak už jen vyčistit zuby a spát. 
Ráno jsme se nasnídali a jakž takž dokončili 
svá ohniště. Po snídani rozdal pan Jura první 
šifru a proběhl krátký orientační závod na 3 
kontroly, pak už jsme vařili oběd. Na oběd se 

vařila cibulačka a bramborový guláš. Ne všem se dařilo stejně, nicméně všeho bylo 
dost a bylo to jedlé, takže nám zbylo pro pár lidiček i na večeři a na snídani.

Šifra a vedlejší uzly přišly v jednu 
chvíli. Tady si s tím hlavu lámou 
Rysové.

Do přípravy oběda se zapojují všichni!

Družinová vysílačka



Matěj M.

Další ráno, hned po snídani nám 
začalo docela aktivní dopoledne. 
Další šifra, rozpoznávání 
vedlejších uzlů, družinová 

vysílačka, lasování a příroda nám vyplnila všechen čas až do oběda. Na oběd 
jsme vařili 
čočkovou polévku 
a ovesnou kaši. Po 
obědě jsme se už 
jen sbalili, 
zlikvidovali 
ohniště, zbourali 
stany a jeli domů.

Po odpoledním klidu bylo na 
výběr zajít si na houby nebo na 
společnou procházku k 
břidlicovému dolu Radim, kde 
jsme se i dostali dovnitř na 
takovou mini exkurzi. Po 
procházce jsme se navečeřeli a 
zahráli si bludičky, poté 
proběhla i noční signalizace.

Prohlídka podzemí dolu

Soutěž 
v lasování 

družin

Před vstupem do dolu Radim, 
pan hlídač ochotně zodpovídal 
dotazy a sám od sebe nám dal 
minivýklad.

Co se nám nelíbilo :-(
Ooooó ty naše hlavy děravé! Pamatujte, že přichází 
podzim. Přitom od země jde nejvíc chladu, kdo 
nemá podložku na spaní (karimatku, izomatku, 
samonafukovačku) bude se celou noc klepat jako 
ratlík (nebo Pepík)! Taky si nemyslím, že když nemá 
podrádce žádnou baterku, tak to není důvod pro 
hihňání!!! Družina přece nemůže mít jen 4 funkční 
baterky, když má 7 členů na výpravě.

Co se nám líbilo velmi :-)
Na to, že jsme byli vlastně na 3. výpravě „pod 
stan”, kde vařily družiny, vše bylo tak jak má být. 
Jídla bylo dost, čas na přípravu byl taky OK. Taky 
přístup k soutěžení se mi líbil. Vím, že signalizace 
vám moc nejde, ale nebojte, to se spraví. Jak jsme 
vám slíbili, bude teď trošku na každé výpravě ;-).
Taky děkujeme Matějovi za napsání kompasu, po 
dlouhé době někdo popsal výpravu, tak jak byla.


