
 

 

historietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihisto
rietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietr
ampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietramp
skéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéos
adyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadys
kalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskala
cihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihist
orietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistoriet
rampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietram
pskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihihistorietrampsk
éosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosa
dyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadysk
alacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalaci
historietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihisto
rietrampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietr
ampskéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietramp
skéosadyskalacihistorietrampskéosadyskalacihistorietrampskéos
adyskalacistorietrampskéosadyskalaciwe

 

 

 

HHiissttoorriiee  TTrraammppsskkéé  oossaaddyy  SSkkaallááccii 
 
 

Od roku 2000  
 

Osadníci osady Skaláci 
 

 

  



HHiissttoorriiee  TTrraammppsskkéé  oossaaddyy  SSkkaallááccii 
 

Stránka 2 z 15 

 

2000 

20. výroční oheň 

V roce 2000 osada oslavila svoje 20. založení osady. Tento víkend navíc přálo Skalákům počasí. Po 

celý víkend teploměr ukazoval nad 20°C Pátek proběhl zábavou u malého ohně, kde se hrálo a 

povídalo do ranních hodin. (Tehdy ještě malou část kempu osvětlovali lampiony. Dnes už to možný 

není, protože stromy co zde byly, tak čas šel proti nim a vyvrátily se). Tímto ročníkem navíc skončily 

dětské soutěže na delší dobu a vrátily se až s rokem 2008. Během soboty přijelo na 90 – 100 

kamarádů. V nejzábavnější Skalácké trampské hře hod vajíčkem, kde vyhrál mladý Sokol Václav 

s Ondrou, ale také nás pobavil velice v této hře Miloš se Zdenčou, kteří skončili hned na začátku, když 

Milošovi Zdenča nečekaně hodila vajíčko a podobné zábavy se vyskytlo požehnaně. Především, když 

Hajnej Bob spustil svoje veselé vyprávění a to pokaždé nikoho nenechá v klidu. Navíc na tomto ohni 

se i nezávazně řeklo, že Skaláci budou dělat velké výroční ohně jednou za pět let. S tímto rokem 

zároveň Skaláci pořádali na posledy oheň s T. O. Bílý jestřáb, který tímto rokem ukončil prozatím 

svoji působnost. 

Kam Skaláci zavítali 

Po letech zavítali Skaláci do Kralovic na Kuželky T. O. Trappers, které se konali po 19. a to 2. - 4. 6. 

2000. Kam z Humpolce vyrazila jedenáctičlenná skupina. V týmu družstev Skaláci obsadili 3. místo a 

Jack v juniorech získal 2. místo.  

 

2001 – 2004 

V rozmezí let 2001 až 2004 osada oslavila 21. – 24. výroční oheň, které se konaly na kempu v lomu. 

Tyto ohně byli malé a zavítali sem vždy věrní kamarádi, aby pozvedli náladu u malého výročního 

ohně. Pátky tradičně probíhaly dole pod Podivicema v lomu. V těchto letech všechny malé výroční 

ohně probíhali na menší části kempu. Vždy sem přišlo mezi 25 – 40 kamarády. 

  

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/kuzelky-2000.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/kuzelky-2000.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/kuzelky-2000.html
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2001 

Kam Skaláci zavítali 

Na kulaté 20. Kuželky T. O. Trappers které se konali 8. - 10. června 2001 vyrazili i Skaláci 

v sedmičlenné skupině, která vyhrála co mohla. Za týmy brali skaláci 1. místo, Miloš 1. místo za 

nejvyšší hru a Jack 1. místo v juniorech. Poprvé i na kuželkách se přehnal déšť.  

 

Dále v roce 2001 oslavil osadník Sokol Václav své 40. narozeniny, Mazánek se Šumavským oslavili 

své 40. narozeniny na Rohově mlýně (Mazánkův mlýn) 

2002 

22. výroční oheň 

V roce 2002 na osadě proběhl 22. výroční oheň, který se konal dýl a to ve dnech 27. - 29. září 2002 

v tento rok se i pořádaly soutěže, které vyhrál ze zúčastněných budoucí osadník Zdenda (Trop). 

K malému ohýnku usedlo na 25 kamarádů 

 

 

 

 

 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/20-kuzelky-t-o-trappers-2001.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/20-kuzelky-t-o-trappers-2001.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/20-kuzelky-t-o-trappers-2001.html
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Kam Skaláci zavítali 

Skaláci přijeli na 38. výroční oheň T. O. Černá perla (Black 

Pearl), který se konal 20. - 22. září 2002. Z Humpolce nás na 

potlach vyrazilo devět. Oheň to byl velice vydařený a 

především připravený. Pro osady měli připravený 

upomínkové předměty. Přijelo sem mnoho kamarádů. 

Dále Skaláci měli zastoupení na Zlaté horečce HBC, Pavlovi 

narozeniny na Sedlici 

2003 

Kam Skaláci zavítali 

Poslední narozeniny co Pavel uspořádal na chatě na Sedlici ve 

dnech 28. - 29. června 2003. Nejvíce pozornosti zaujal 

„Klobásovník“ Na Pavlovy chatě se hrálo celý večer. Bylo zde 

20 - 25 kamarádů. 

 

2004 

Zimní posezení a oslava 18. narozenin Zdendy 

10. – 12. 2. 2004 Proběhlo na Orlovské hájovně (která dnes patří 

skautu) zimní posezení, kde ke příležitosti oslavil svoje dospělé 

18. narozeniny budoucí osadník Zdenda (Trop). Tyto tři dny na 

Orlově se hrálo, popíjelo a přijeli i kamarádi, kteří přidali ruku 

k dílu a pozvedli náladu na Orlově. Jeden den se také konal výlet 

na běžkách na Lipnici, který cestou z Lipnice byl pro některé 

velice náročný. Zároveň tento rok byl posledním rokem, co na 

Orlovskou hájovnu zavítali Skaláci. 

24. výroční oheň 

V roce 2004 osada oslavila 24. výroční oheň, který byl ve dnech 

30. srpna - 1. září 2004. Jednalo se o kamarádský oheň, který 

probíhal u malého ohně. Na osadu přišli nejbližší kamarádi a o 

přispění do zábavy se postarali mladí budoucí Skaláci, kteří 

hrály až do pozdních hodin. Výroční oheň se odehrával 

v kamarádském duchu s muzikou na, které si přišel každý na 

své. Tento malý oheň navštívilo 20 - 30 kamarádů a mezi malé 

ohně patřil k těm posledním.  

  

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/posledni-narozeniny-u-pavla-2003.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky
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Kam Skaláci zavítali 

Na 40. výročí T. O. Černá perla, která se konala 10. - 12. září 2004. Z Humpolce vyrazila na potlach 

sedmičetná skupina. Jednalo se o složení Skaláků a Samorostů. Při zkoušce na večerní hraní se přidal 

ke Skalákům a Samorostům mandolinista od T. O. Kamarádi Staré řeky. Společně vybojovali celkové 

2. místo ve zpěvu. Potlach byl výborně připraven a pro osady byli připraveny i upomínkové předměty. 

 

 

 

Dále měli Skaláci zastoupení na Slepičárně (KFC), Kuzma oslavil 50. narozeniny, Bojárdt HBC, Lov 

kožešin HBC, Doubrava.  

2005  

V roce 2005 se v lomu odehrály dvě významné události a to 18. narozeniny budoucího osadníka 

Jakuba (Australáka) a očekávané 25. výroční oheň založení osady Skaláci. 

18. narozeniny Jakuba 

 Jakubový narozeniny se probíhali ve dnech 20. - 22. května 

2005. Oslava se odehrávala ve velice zábavném duchu, kde jsme 

celý víkend trávili chvíle na kempu. Narozeniny proběhli u 

malého ohně a Jakubovi přišlo popřát k narozeninám na 25 

kamarádů. 

  

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/40-vyroci-t-o-cerna-perla-2004.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/40-vyroci-t-o-cerna-perla-2004.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/z-archivu-historie-osady-skalaci/40-vyroci-t-o-cerna-perla-2004.html
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25. výroční oheň 

 Ve dnech 2. - 4. září 2005 osada oslavila 25. výročí založení 

osady a do Podivic přijelo během tohoto víkendu na 130 - 140 

kamarádů, což patří k vůbec největší návštěvnosti osady. Navíc 

v pátek se poprvé otevřela v Podivicích hospoda ze staré školy, 

takže bylo o každého kamaráda postaráno. Navíc sálek ve škole 

umožňuje jednu výbornou věc a to, že je tu dostatek místa na 

tančení. I od tohoto 

roku se stali občané 

Podivic součástí posezení u slavnostního ohně a 

každoročně se těší na další posezení. Mohu říct, že tento 

oheň patřil k nejpovedenějším. K přispění dobré zábavy se 

především postaral svým hudebním uměním kamarád 

Presto, který sem poprvé zavítal na pozvání Freďáka 

z Dačic a nevýmaje 

přítomným mladým 

Skalákům, kteří 

přidali ruku k dílu a také zahráli během dne několikrát. Navíc 

při zapalování byli oficiálně přijati do osady. Tedy jednalo se o 

Zdendu (Tropa)  a Jakuba (Australáka). Největšími úspěchy 

v soutěžích hýřil Hajnej Bob, který získal čtyři placky včetně 

proslulého veselého vypravovaní u ohně. Přijeli k nám kamarádi 

z Prahy, Vlašimi, Dačic, Jindřichova Hradce, Tábora, Havlíčkova Brodu a dalších koutů republiky. 

Kam Skaláci zavítali 

Z Humpolce na Bojárdt HBC vyrazila jedenáctičlenná skupina. Bojárdt se 

konal ve dnech 24. - 26. června 2005. Nejúspěšnější tým z Humpolce 

v boji o klíče od pevnosti Bojárd, byl tým zelených, kde byla Peťula a Jack 

umístili se na 2. místě. Oheň byl také vydařený. 

Dále měli Skaláci zastoupení na Slepičárně (KFC), Posel jara, Boboviny, 

Sázení stromků HBC, Kubštejn,MS v hodu pivní zátkou, Vltava, Černý 

Bizon, Jezevec, Trappers, Zlatá horečka HBC, Pochod VŘSR, Doubrava. 

 

2006  

 V roce 2006 se v Podivicích konali dva historické okamžiky a to 20. narozeniny Zdendy (Tropa) a 

hromadná oslava 50. narozenin a 45. narozenin osadníka Sokola Václava na 26. výročním ohni 

Skaláků  

Poslední rozloučení s Hasanem 

V květnu v roce 2006 odešel na věčný vandr dobrý kamarád Hasan (Šerif Trampské osady Výr). 

Poslední rozloučení v doprovodu příbuzných a kamarádů mu přišlo vzdát holt do obřadní síně 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2005/bojardt-hbc-2005.html
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v Humpolci. Posledními písničkami se s Hasenem rozloučili Skaláci. Zavzpomínat na Hasana se dále 

šlo do restaurace U kalicha (U mrtvoly). 

20. narozeniny Zdendy 

Ve dnech 9. - 11. června 2006 Zdenda oslavil v Podivicích své druhé 

životní jubileum. Významným hostem byla kamarádka Mégí. Pátek u 

ohýnku nás bylo sedm. V sobotu posedělo a přišlo popřát k narozeninám 

27 kamarádů. Navíc i toho dne jsme byli svědky Podivického zázraku a 

to cestou na procházce do zatopeného městyse Zahrádky, kde jsme po 

cestě viděli rozkvetlou louku plnou kopretin. Mohu říct, že narozeniny 

byli opravdu vydařené. 

 

 

50. narozeniny Kaštana, Dogise, Milušky Doktorové, Járy, Pralinky a Kwaka a dále nekulaté 45. 

narozeniny osadníka Sokola Václava k 26. výročnímu ohni osady.  

Ve dnech 1. - 3. září 2006 v Podivicích proběhla hromadná 

oslava 50. narozenin Kaštana, Dogise, Milušky Doktorové, 

Járy, Pralinky a Kwaka a dále nekulaté 45. narozeniny 

osadníka Sokola Václava k V pátek se již do současnosti 

stala tradice posezení v Podivické hospodě ve staré škole, 

kde se zpívalo až do ranních hodin. Přijelo sem dost 

kamarádů co zde byli poprvé, ale nezapomenutelné 

okamžiky v nás zanechal jeden fakýr, který při slavnostním 

ohni několikrát ukázal svoje vystoupení. navíc v tomto roce 

byl přijat do osady dlouholetý kamarád Pepík. Na narozeniny přijelo asi 80 kamarádů. 

 

 

 

 

 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/zdenda-20-let-t-o-skalaci-2006.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/zdenda-20-let-t-o-skalaci-2006.html?offset=15
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/zdenda-20-let-t-o-skalaci-2006.html?offset=15
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/zdenda-20-let-t-o-skalaci-2006.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/hromadna-oslava-50-narozenin-na.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/hromadna-oslava-50-narozenin-na.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/hromadna-oslava-50-narozenin-na.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/hromadna-oslava-50-narozenin-na.html
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Kam Skaláci zavítali 

Na 30. výroční oheň T. O. Spící hvězda konaná ve dnech 6. - 8. 10. 2006. Oheň byl velice dobře 

připravený hlavně večerní zapálení, kde měl tu čest oheň zapálit i šerif Skaláků. Ve večerním hraní 

získali Skaláci placku.  

 

Dále měli Skaláci zastoupení na Slepičárně (KFC), T. O. Posel jara, Boboviny, KFC sázení stromků, 

Kubštejn, T. S. Černá Axa, T. O. Rudý orel, T. O. Netopýr, T. O. Modrá želva, Lov kožešin HBC, O. 

T. S. Severní Californie, T. O. Černý mustang, Pochod VŘSR, Doubrava. 

2007  

18. narozeniny na 27. výročním ohni 

V roce 2007 se na kempu Skaláků konal zatím poslední malý 

oheň, který byl ve dnech 31. srpna - 2. září 2007, kde Martin 

(Jack) z budoucích osadníků oslavil svoje dospělé 18. 

narozeniny při 27. výročním ohni osady. Tradičně pátek 

proběhl v Podivické škole, kde bylo velice živo díky kapele a 

náruživých tanečníků. V sobotu oslava pokračovala na 

kempu, kde přišlo poblahopřát k osmnáctinám i několik 

místních občanů. Oheň proběhl v poklidném duchu u malého 

ohně. Na narozeniny a 27. výroční oheň přišlo nečekaně 50 - 

60 kamarádů. 

Kam Skaláci zavítali 

Poprvé Skalácká vlajka zavlála na Česko-Slovenském potlachu, který byl u Ledče nad Sázavou 

konaný ve dnech 27. - 30. září 2007. Z Humpolce na potlach nás vyrazilo sedm. 

Miloš (budoucí osadník Skaláků) oslavil své 50. narozeniny v Zahrádkách ve dnech 3. - 7 ledna 2007. 

Miloš měl pro kamarády připravené velkolepé pohoštění, které jsme odměnili dary, dobrou náladou a 

muzikou.  

Dále měli Skaláci zastoupení na Slepičárně (KFC), Zimní táboření T. O. Rudý orel, Dechťárna, 

Kuličkiáda T. O. Trappers, Boboviny, MS v hodu pivní zátkou, Bojárdt HBC, T. O. Netopýr, Lov 

kožešin HBC, O. T. S. Severní Californie, Pochod VŘSR, Doubrava. 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/18-narozeniny-kamarada-jacka-a.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2006/30-vyrocni-t-o-spici-hvezda-2006.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2006/30-vyrocni-t-o-spici-hvezda-2006.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2006/30-vyrocni-t-o-spici-hvezda-2006.html
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2008 

Rok 2008 se nemazatelně vryl do dějin osady. Spousta osadníků v tomto roce oslavila svoje půl století 

a to Šerif, Financ, Činčila a Pepík, ale to nebyla jediná událost, která osadu postihla. Tou 

nejvýznamnější se stala stavba srubu a její rozsvícení a dále 28. výroční oheň osady, ale také jedna 

smutná událost a to rozloučení dlouholetého banjisty Skaláků Pavla. 

Stavba srubu 

V tomto roce se na osadě stala nejvýznamnější 

událost v celé historii a to stavba srubu ve 

které měl největší zásluhu Sokol Václav, který 

sehnal potřebný materiál a po poradě s Šerifem 

na Baronce (Dnes Kozlovna na Baronce). Se 

této události zúčastnili rovným dílem. 

Navezení materiálu a jeho složení na osadě 

proběhlo ve čtvrtek 4. 6. 2008 následně den na 

to 5. 6. 2008 se místo pro budoucí stavbu 

začalo odlesňovat, vyměřovat a odkryla se 

základová deska na které dřív stál nějaký 

objekt lomu (Domníváme se, že na tomto 

místě stála vrátnice nebo muniční sklad). Základní kámen byl 

položen 6. 6. 2008 což bylo přesně na den 64 let od invaze 

Američanů na Normandii. Práce odsýpala rychle, i přes 

odpolední přeháňku se zvládli postavit všechny čtyři stěny srubu 

a ukotvit krovy. Večer se přešlo do hospody v Podivicích, kde 

jsme zapili srub a k tomu všemu dobrému zahrál Šerif 

s Jakubem. V neděli 7. 6. 2008 se podařilo přibít na krovy 

střešní desky, dále podlaha a podbití stropu palubkami.  

 

  

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/staveni-srubu-2008.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/staveni-srubu-2008.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2007/14-ceskoslovensky-potlach-2007.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2007/milos-50-let-2007.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2007/milos-50-let-2007.html
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Do práce v tomto víkendu se zapojili  

Ve čtvrtek 4. června Sokol Václav, Šerif, Miloš, Míra a Jack. 

V pátek 5. června  Sokol Václav, Šerif, Miloš, Jack, Iva, Filip a k večernímu posezení u ohýnku přijel 

John s Věrou.  

K sobotní 6.června hlavní stavbě se účastnili Sokol Václav, Šerif, Miloš, Jack, Iva, Filip, Pepík, John, 

Financ, Jakub (Australák) a k večernímu hraní ve škole přijel Mírek s Martinou a Činčila.  

V Neděli 7. června Sokol Václav, Šerif, Miloš, Jack, Pepík, mladej Sokol Václav a Sokolíkův brácha. 

Pokrývání střechy si vzali na starost Bobánek s Jiržim. Na 

srubu se vykonali tyto práce, jako bylo zateplovaní střechy, 

ukotvení komínu, dělání štítu, venkovní podbití střechy, 

položení lina, výroba nábytku, jako byli postele, lavice a stůl a 

vybavení srubu. 

Tito všichni přispěli během stavby srubu svojí pomocí Sokol 

Václav, Šerif, Miloš, Jack, Iva, Filip, John, Pepík, Financ, 

Mírek, Australák, Zdenda (Trop), Míra, Bobánek, Jirži, mladej 

Sokol Václav, Sokolíkův brácha a Marie 

Šerif 50. narozeniny 

Šerif oslavil své narozeniny na Rybárně v Humpolci ve dnech 

27. – 28. června 2008 mezi prvními, kdo Šerifovi gratuloval, 

byl osadník Pepík. Celý den hráli k poslechu a tanci Skaláci, 

kteří se střídali s Kolibříkami. Byly to velice vydařené 

narozeniny na které přišlo Šerifovi pogratulovat na 40 

kamarádů 

 

28. výroční oheň a 50. narozeniny osadníků Finance, Činčily a Pepíka 

Oslava 50. narozenin osadníků Finance, Činčily a Pepíka na 28. 

výročním ohni proběhlo ve dnech 29. - 31. srpna 2008. Páteční večer se 

konal v Podiviceké škole, kde seděli sami oslavenci a s nimiž plný sál 

kamarádů a místních obyvatelů. 

Podával se gulášek a k tomu 

všemu hráli Skaláci. Netrvalo 

dlouho a sál byl brzy plyný 

odhodlaných tanečníků. Páteční 

večer končil až k ranním 

hodinám. Sobotní ráno se nám 

nad hlavami vyskytlo sluníčko, 

které vydrželo po celý den. 

Největší ranní smůla, která zde byla, byla s dorty. Na jeden dort spadl soudek s pivem a druhý dort 

vyklopila na podlahu srubu Marie. Oslavenci během dne dostávali gratulace, ke svému jubileu. 

Odpoledne přišel čas na soutěže, které byly ve vzduchovce, hvězdicích, šipkách, silácká lano a 

vajíčka. Dětem z Podivic a okolí se věnovala kamarádka Iva, která si pro ně připravila svoje soutěže. 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/28-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2008.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/28-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2008.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/serif-50-let-2008.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/staveni-srubu-2008.html?offset=15
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Po zapálení výročního ohně byli přijati do osady kamarád Miloš a Jack (Jack byl přijat dodatečně, 

protože v roce 2005 byl opomenut, když se do osady přijmali mladí Skaláci Zdenda - Trop a Jakub - 

Australák). Večerní soutěž byla v sólo zpěvu a o zábavu se postaral svými životními zkušenostmi 

kamarád Hajnej Bob. K večernímu ohni přišlo na 70 – 85 kamarádů. Celý víkend nás provázelo letní 

počasí.  

 

Poslední rozloučení s Pavlem 

21. září 2008 odešel dlouholetý kamarád a dlouholetý hráč Skaláků na banjo Pavel. V pátek 26. září 

2008 v 15 hodin jsme se s ním přišli rozloučit do obřadní síně v Humpolci, kde spolu s námi se s ním 

přišlo rozloučit na 100 příbuzných. Skaláci Pavlovi zahráli poslední písničky. Po obřadu někteří šli 

zapít Pavla ke Kalichovi a další v Koňkovicích na potlachu T. O. Tuláci divizny. 

Rozsvícení srubu 

24. – 26. října 2008 byla stavba srubu dokončena a na 

počest v tomto víkendu proběhlo Rozsvícení srubu, kde 

v pátek jsme zasedli ve čtyřech a to Šerif, Sokol 

Václav, Jakub (Australák) a Jack. Pro jistotu vzal 

Sokolík s sebou hasičák, kdyby někde se vyskytla 

závada. Byl to nádherný večerní den, který se patřičně 

oslavil a mohli jsme si poklepat na ramena, že se nám 

to podařilo dát 

dohromady. 

Sám na tento 

den budu dlouho vzpomínat. V sobotu mezi prvními 

návštěvníky byl Bobánek s Jiržim, kteří ještě šli do Kostela 

v zatopených Zahrádkách. Večer bylo posezení u malého 

ohýnku, kam společně s námi přišlo posedět 20 kamarádů.  

 

 

 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/28-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2008.html?offset=15
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/28-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2008.html?offset=15
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/staveni-srubu-2008.html?offset=30
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/staveni-srubu-2008.html?offset=30
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Kam Skaláci zavítali 

Na Zlaté horečce HBC, která proběhla ve dnech 3. - 5. října 2008. Měli společně Skaláci s kamarádka 

z Humpolce hostinec U Hasana, který nabízel pivo, gulášek, přírodní plátky, chleby se sádlem, 

cibulkou a škvarky, utopence a kvalitní hudbu uvnitř stanu. Hajnej Bob, který si udělal živnost na 

padělání všeho druhu kvalitně padělal Dollary HBC. O něco podobného se pokoušel i Fileš, ale se 

svými Rubly proti Dollaru neobstál. Na Horečce během víkendu mohlo být na 500 - 800 kamarádů. 

Na 45. výročí osady T. O. Trappers, které proběhlo ve dnech 19. - 21. září 2008. Z Humpolce na tento 

potlach přijela čtrnáctičlenná skupina. Skaláci dokázali vyhrát v trampských soutěžích Jack vyhrál 

Bear ball a Jakub (Australák) se stal plackožroutem, když se v Bear ballu umístil druhý a navíc získal 

placku i v sólo zpěvu. Oheň to byl velice povedený hrali zde tři kapely a jednou z nich byli i Skaláci. 

Největších úspěchů v dějinách Skaláků zaznamenali Skaláci na 14. memoriálu Bobovin T. O. Šedý vlk 

konaných ve dnech 25. - 27. dubna 2008. Kde osada brala celkem 7 placek. Šerif bral dvě placky, 

Zdenda (Trop) také dvě placky, Australák po dvou plackách a Jack bral placku v Chlapinci. 

Dále měli Skaláci zastoupení na Slepičárně (KFC), T. O. Posel jara, T. O. Jižní Karolína, Kubštejn, T. 

O. Pod skalou, T. O. Rudý orel, 50 narozeniny Doktora a Závory, T. V. O. Bílá peřej, T. O. Tuláci 

divizny, O. T. S. Severní Californie, Pochod VŘSR, Doubrava. 

 

2009 

Rok 2009 přinesl do osady několik událostí mezi ty prospěšné patřili stavba přístřešku, po 7 letech se 

na osadě objevil znovu totem a velice 29. vydařený výroční oheň ale tím špatným co si rok vzal, bylo 

to, že osud zasáhl do našich řad a na věčný vandr nás opustil osadník Dlouhej. 

Stavba přístřešku 

Stavba přístřešku se uskutečnila ve dnech 29. - 31. května 2009. 

V pátek se vykácelo místo od kritických stromů, které byly buď 

to suché, nebo ohnuté od sněhu. Páteční večer proběhl v hloučku 

kamarádů na srubu, kde jsme ladili formu na sobotní den 

zpěvem a zlatavým mokem. V sobotu se do práce zapojili Šerif, 

Sokol Václav, Miloš, Financ, Pepík, Australák a Jack. Během 

stavby přístřešku jsme ukotvili i latrínu.  

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/stavba-pristresku-2009.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2008/hbc-zlata-horecka-2008.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2008/45-vyrocni-ohen-t-o-trappers.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2008/14-boboviny-2008.html
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Poslední rozloučení s Dlouhým 

3. července 2009 odešel osadník Dlouhý na věčný vandr a ve čtvrtek 9. 

července 2009 v 10 hodin jsme se s ním přišli rozloučit do obřadní síně 

v Humpolci a následně zapít U kalicha ( U mrtvoly), kam nás přišlo 17.  

Kde se popilo a zahrálo na kytary. 

 

 

 

 

 

Totem 

Usazení a pokřtění totemu se odehrálo ve dne 21. srpna 2009. 

Byla to veliká událost, protože po 7 letech mají Skaláci svůj 

totem. Totem tvořil Jarda Ulrich z Ledče nad Sázavou. Totem se 

barvil barvama Sokola Václava v jeho garáži. Večer se  odehrával 

v Podivické škole, kde se hrálo a pilo na počest nového totemu.  

 

 

29. výroční oheň 

29. výroční oheň proběhl ve dnech 4. – 6. září 

2009. Měl to být malý potlach, jako příprava na 

30. výroční oheň. V pátek v odpoledních 

hodinách moc počasí nepřálo a nebylo jisté zda 

to takhle vydrží celý víkend. Na kempu se proto 

udělali opatření proti dešti a když přestalo pršet, 

tak se šla vycpávat hranice (Od té doby jak 

přestalo pršet, už celý víkend nepršelo). Večerní 

večer se již po páté konal v Podivické škole, kde 

se jak jinak než dobře hrálo, tančilo a pilo 

dlouho do 

noci. Už 

od sobotního rána se na kempu rozezněla sladká dřeva, banjo a 

mandolína. Po celý den vzbuzoval svojí pozornost nový totem. 

Kamarádi si mohli nabídnout k jídlu vařená kolena nebo-li ovar 

a bramborou polévku. Ještě před soutěžema nás na kempu bylo 

do 30 kamarádů, ale během hodiny se tento počet z trojnásobil. 

Poprvé na kemp zavítali kamarádi z Moravy. Trampské soutěže 

probíhaly v šipkách, hvězdicích, vzduchovce a vajíčka. Během 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/29-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2009.html?offset=15
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/29-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2009.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky
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dne si tu každý přišel na své. Večerní oheň zapalovali Bobánek z Humpolce, Freďák z T. O. Trappers 

Praha, Lišák z T. O. Netopýr Brno a Zdeněk z T. O. Marschal Vlašim. Pocelý večer k dobré náladě 

hráli Skaláci. V neděli ráno jsme se dočkali jedné nemilé 

události a to odcizení sekery Fiskars. Nic to nezměnilo nad 

tím, že tento oheň, pro mě patřil k nejvydařenějším od roku 

2005. Pro letošní oheň jsme počítali s maximálně 70 

kamarády, ale skutečnost byla, že na oheň přijelo 100 – 110 

kamarádů, což z malého potlachu udělalo velký potlach. 

Později osadník Pepík napsal: „5.9., přestože to dle 

rosničkářů byla nejhorší sobota za srpen a září, hořel a skvěle 

hřál duše i těla na naší osadě Skaláků skvělý výroční oheň. 

Kdo nedošel, má čeho litovat.“  

Brigády na kempu 

Během roku na kempu proběhlo několik brigád, jako bylo zazimování srubu, lepení lepenky na 

přístřešek, odstraňování spadaných a zlámaných stromů z říjnového sněžení.  

 

Mikulášské hraní 

Mikulášské hraní se odehrálo 4. 12. 2009 v Humpolci u Černého 

koně v salónku, kam přišlo 35 kamarádů a to bylo víc než 

salónek dokázal pojmou. Se Skaláky si zahrál kamarád 

Kloboučník s Bobem. Hrálo se až do zavíracích hodin.  

 

Kam Skaláci zavítali 

Vandr na Chrudimce konaný ve dnech 24. - 25. října 2009, který šli Skaláci společně s T. O. Trappers, 

průvodce Chrudimkou nám dělal kamarád Luciáno z T. O. Uzenáči.  Šlo se ze Slatiňan do Vížek. 

Tento vandr šlo 13 kamarádů z toho 6 z Humpolce.  

Na 45. výročí T. O. Černá perla (Black pearl) konaný 18. - 20. září 2009 z Humpolce vyrazila 

šestičlenná skupina. Potlach byl velice dobře připravený na osady čekali upomínkové předměty. 

Skaláci získali placku za hraní. Myslím, že i dobrý dojem. Na to, že zde bylo přes 500 kamarádů, tak 

zde byl u večerního ohně pořádek. V tomto roce patřil k nejlepším ohňům vůbec. 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/29-vyrocni-ohen-t-o-skalaci-2009.html?offset=15
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/brigada-na-srubu-2009.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/brigada-na-kempu-2009.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/osadni-fotky/mikulasske-hrani-2009.html
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Veliký úspěch zaznamenali Skaláci na Kuličkiádě u T. O. Trappers na Bonanze, kde Šerif se stal 

šampionem v kuličkách, Pepík vyhrál bajonet a Jack se v kuličkách stál hovniválem a to za 4. místo. 

Dále podržel Humpoleckou reprezentaci kamarád Komín 3. místem v kuličkách. 

 

 

Dále měli Skaláci zastoupení na Slepičárně (KFC), Slezina u T. O. Trappers, Odemykání Sázavy T. V. 

O. Bílá peřej, Boboviny, T. O. Jižní Karolína,  T. O. Horizont, T. O. Vlci, Posázavský špaček, T. O. 

Netopýr, T. O. Falešná karta, S. T. S. Psanci, O. T. S. Severní Californie, Pochod VŘSR, Trampský 

bál T. O. Falešná karta, Doubrava. 

2010 

Poslední rozloučení s Kamenáčem Billem 

Dne 15. února 2010 odešel na věčný vandr kamarád Kamenáč 

Bill (Šerif Trampské osady Bílý jestřáb). Přišli se s Billem 

rozloučit do obřadní síně v Humpolci příbuzní a kamarádi. Dále 

zbytek kamarádů šlo Kamenáče zapít do restaurace U kalicha. 

http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2009/45-vyroci-t-o-cerna-perla-2009.html
http://www.t-o-skalaci.webgarden.cz/2009/kulickiada-t-o-trappers-2009.html

