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Začátkem každého dobrého dne je snídaně, ale na tu první budou táborníci ještě dlouho vzpomínat. 
Vše vypadalo úplně normálně, dokonce byl i chleba s marmeládou, ale když přijelo auto s jídlem a 
postupně jej vykládali, bylo rádio přerušeno škvrčením a ozval se hlas. „Nejste tady sami, již dlouho 
jste sledováni a víme, co jste zač. Pokud chcete vědět, kdo jsme my, hledejte ve vašem táboře, místo s 
útržky zprávy.“ A příběh mohl začít. 

Podle textu ve zprávě se táborníci vydali na hranici přilehlého lesa, kde narazili na vojáka, ten je zavedl 
do hlavního štábu společnosti. Zjistili zde, že se jedná o špionážní společnost, která dohlíží na území 
bunkrů nedaleko tábora. Společnost má však problém. Již delší dobu ztrácí kontrolu nad částmi 
hlídaného území. Vedení společnosti tak nedostává potřebné informace o dění uvnitř zóny. Táborníci 
se po zdravotní a vojenské prohlídce stávají její součástí. Následujících několik dní podstupují 
potřebný výcvik, za který je ten nejlepší z nich speciálně odměněn. Instrukce ke splnění výcviku či misí 
dostávali rádiem, které jim předala společnost. 
Šestý den se však podmínky změnily. Během dobývání nepřátelského území narazili na fragment 
šifrované zprávy o bombě nepřítele. Velitelství společnosti muselo reagovat a soustředilo pozornost 
svou i táborníků na tyto nově zjištěné informace. Táborníci byli podrobeni pyrotechnickému výcviku a 
začalo hledání bomby. Děti se musely opakovaně vypravit na černý trh či přelstít a zajmout nepřítele, 
neboť byl dobře vycvičen a nechtěl o svých plánech nic prozradit. 
Devátý den se táborníkům podařilo nalézt stopu, mapu nepřítele se zaznačenou lokací bomby. Místo 
našli a bombu vykopali, ale po prověření specialistou- pyrotechnikem bylo shledáno, že jde o podvod. 
Byli podvedeni a kladli si otázky kam dál, co se bude dít? Konec tábora se blížil a oni neměli nic. 
Následujícího dne se z rádia ozvalo: „ Velitelství bylo napadeno, všichni se museli stáhnout do ústraní, 
nastala panika a nikdo neví kam dál, jste v tom sami. … A ještě jedna špatná zpráva, poslední věc, 
kterou se nám podařilo zjistit, je že poslední informace, které jsme získali, byly pošpiněny krysou. 
Krysou, která se nachází ve Vašem okolí, buďte na pozoru, informátor jede na vlastní pěst a během 
následujících  hodin Vám bude hlásit popis krysy ve vašem okolí.” 
Bylo to dopoledne plné otázek a klamů, táborníci čekali na informace a mezitím uvažovali, kdo to 
vlastně mohl být. Zrádce byl nalezen a po zásluze potrestán. Díky němu se dostali k profesoru 
Nezmarovi, strůjci pravé bomby. Za jeho zajetí a podplacení jim bylo přislíbeno umístění skutečné 
bomby. Táborníci se vydávali za pyrotechnickým specialistou, s jeho pomocí bombu našli. Při 
zneškodňování byl přestřižen špatný drát a hrozil výbuch. Druhý pyrotechnik s náloží odběhl do 
blízkého bunkru, kde jí zahodil. S výkřikem kryjte se, vyběhl ven a zalehl vedle táborníků. A nic, bylo 
ticho, pořád ticho, najednou se ozvalo pět výbuchů, naštěstí tlumených bunkrem. Vše dobře dopadlo 
a nepřítel zmizel se svým neúspěšným plánem do ústraní… 
 
Během celého tábora se děti poznávaly jak mezi sebou, tak sami sebe. Plnily úkoly, které prověřily 
nejen jejich tělo, ale také mysl, trpělivost, důvěru i snahu být zase o něco lepším skautem. Několika 
starším skautům se podařilo splnit náročné skautské výzvy. Při slibovém ohni jsme mezi sebe přijali 
nové členy, kteří získali svůj slibový odznak. Věříme, že na letošním táboře byly děti spokojené a příští 
rok se opět společně sejdeme na dalším krásném místě s ještě napínavějším příběhem… 
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