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Letný pobytový tábor 
ORAVA – PENZIÓN ÚSTIE  

 
V termíne od 10. do 16. júla 2011 mohlo 27 prázdninujúcich detí zažiť letné 
dobrodružstvo v pobytovom tábore, ktorý SCVČ zorganizovalo v Penzióne Ústie na 
Orave. V krásnom horskom prostredí, blízko Oravskej priehrady všetci prežili 
neopakovateľný týždeň plný zábavy, hier a výletov, spoznali nových kamarátov i kus 
nášho krásneho Slovenska. O deti sa starali traja vedúci (Rastislav Murín, Marek 
Zachar, Gabika Zacharová), jedna animátorka voľného času (Lenka Murínová) 
a spoločnosť nám robila i teta Beátka Buláková.  
A ako to všetko prebiehalo? 
 
Nedeľa (10. 7. 2011) 
Odchádzali sme zavčasu vlakom. V Leopoldove sme sa rozlúčili s rodičmi a potom 
hurá do tábora. Cesta bola dlhá, no ubehla v radostnom očakávaní. V Tvrdošíne sme 
nastúpili na autobus a ten nás odviezol do Penziónu Ústie. V penzióne nás čakal 
výborný obed. Po obede sme si rozdelili izby a vybrali sme sa preskúmať okolie. 
Večer patril hrám. Rozdelili sme sa do družstiev. Každé družstvo si zvolilo svojho 
kapitána a vymyslelo vtipný názov. Pani vedúca Gabika nás naučila našu „táborovú 
hymnu“. 
 
Pondelok (11. 7. 2011) 
Ráno začalo rozcvičkou. Čerstvý vzduch nás prebudil a raňajky chutili o to lepšie. Po 
raňajkách sme sa vybrali na návštevu priehradného múru a Oravskej priehrady. 
Zasúťažili sme si v hádzaní žabiek do vody. Popoludní sme sa vykúpali v bazéne. 
Večer každé družstvo vyrobilo svoju vlajku a predstavilo sa.  
 
Utorok (12. 7. 2011) 
V utorok sme navštívili Slanický ostrov. Prepraviť sme sa museli loďou a tak sme 
skutočne zblízka spoznali Oravskú priehradu. Po dobrom obede sme sa zahrali na 
ihrisku pred penziónom rôzne hry. Večer bola pripravená opekačka. Na špekáčiky 
a slaninku sa nám veru zbiehali slinky! 
 
Streda (13. 7. 2011) 
V stredu po raňajkách sme sa vydali na Oravský hrad. Cesta bola trošku namáhavá, 
museli sme sa previesť autobusom a niektorým bolo i nevoľno, no napokon sme 
všetko dobre zvládli. Popoludní sme si zaplávali v bazéne a popritom sme hľadali 
a vymýšľali vtipy pre večernú súťaž Vtipnejší vyhráva.  
 
Štvrtok (14. 7. 2011) 
Štvrtok bol športovým dňom. Súťažili sme v behu, skoku do diaľky, prekonávaní 
prekážkovej dráhy so zaviazanými očami. Popoludní sme sa opäť vykúpali v bazéne. 



Večer sme súťažili v pretláčaní rukou. Po súťaži malo každé družstvo za úlohu 
predstaviť svojho živého maskota. Jedného člena družstva sme museli obliecť, 
namaľovať a zamaskovať.  A predstavte si, že sa zamaskovali i naši vedúci. 
 
Piatok (15. 7. 2011) 
V piatok sme sa ešte poriadne vykúpali v bazéne. Veď to bol náš posledný deň pred 
cestou! Vedúci nám odovzdali diplomy a super ceny. Okrem iného každý dostal 
loptičku (Simonka Hlatká ju nazvala „nerváč“) a MP3!!!  Dostali sme i pamätné 
medaily so svišťom. Večer sme si zatancovali na skvelej diskotéke.  Ujo prevádzkar 
nám požičal aj svetelnú show.  
 
Sobota (16. 7. 2011) 
A bol tu deň odchodu a lúčenia. Zamávali sme Penziónu Ústie a plní zážitkov sme sa 
vydali  na cestu domov.  

 
Pred Oravským hradom 

 
A ide sa na Slanický ostrov! 



TÁBOROVÉ ŠPECIALITKY  
 

Morzeovka 
Počas celého týždňa sme lúštili odkazy, ktoré nám vedúci odovzdali v morzeovke. 
Veru sme sa niekedy poriadne zapotili.   
Ak chcete, môžete si písať a lúštiť odkazy aj vy! Tu je morzeovka. 
 

 *  -  T - 
B -  *  *  * U *  *  - 
C -  *  -  * V *  *  *  - 
D -  *  * W *  -  - 
E * X -  *  *  - 
F *  *  -  *   Y -  *  -  - 
G -  -  * Z -  -  *  * 
H *  *  *  *     
CH -  -  -  - 0 -  -  -  -  - 
I  *  * 1 *  -  -  -  - 
J *  -  -  - 2 *  *  -  -  - 
K  -  *  - 3 *  *  *  -  - 
L  *  -  *  * 4 *  *  *  *  - 
M  -  - 5 *  *  *  *  *  
N -  * 6 -  *  *  *  * 
O -  -  - 7 -  -  *  *  * 
P *  -  -  * 8 -  -  -  *  * 
Q -  -  *  - 9 -  -  -  -  * 
R *  -  *     

S *  *  * Omyl 
* * * * * * 
* 

 
 

Táborová hymna 
 
 
 
 
 
Už je tu zas teplé leto, ó o o,   Pri športe sme všetci spolu, ó o o, 
vybehnime práve preto, ó o o,   kto neprišiel, ten má smolu, ó o o, 
na maliny, na jahody,     diskotéky, opekačky, 
bazén už je plný vody,    túry, plavba, naháňačky, 
tešíme sa na závody, ó o o.    unavený si jak táčky, ó o o. 
 
 
 



Keď chceš zabiť veľkú nudu, ó o o,  Žijeme si pekne v Ústí, ó o o, 
kamoši tu s tebou budú, ó o o,   v blízkom lese lístie šuští, ó o o, 
s nami je tu strašne fajne,    tá Oravská priehrada, 
tak sa všetci zabávajme,    to je vážne paráda, 
karaoke zaspievajme, ó o o.   je tu super nálada, ó o o. 
 
 

ODKAZOVKA  
 
A čo sme napísali o letnom tábore? Prečítajte si odkazovku! 
 
V tábore Ústie na Orave mi bolo dobre. Aj bazén tam bol dobrý. Dokonca som získal 
aj diplom za najlepšieho jedáka – 2. miesto. Odporúčam tam ísť aj druhým. 
        Marian Prielomek 
 
Mala som 7 rokov. Bolo to v Penzióne Ústie. Bola som ubytovaná v izbe číslo 1. 
Najviac sa mi páčilo, keď sme boli v priehradnom múre. 
        Mária Lehenová 
 
Páčil sa mi Oravský hrad! 
        Dorotka Zacharová 
 
Na tábore sa mi páčil bazén a bolo tam pekné prostredie. 
        Erika Hrúzová 
 
Na Orave bolo super, najviac sa mi páčila diskotéka a bazén. 
        Tatiana Lenghardová 
 
Bolo tu veľmi dobre. Náš tím bol Slovakia a pokrik: „FC nám sa nesce!“. 
        Ján Lehen 
 
Bolo tu dobre! 
        Jakub Škoda 
 
My sme boli tím „Bláznivé ryby!“   
        Barborka Zacharová 
 
Najviac sa mi páčila diskotéka! A krásna príroda. 
        Simonka Hlatká 
 
Na Orave bolo veľmi dobre. 
        Dominika Stančiaková 



Najviac sa mi páčila diskotéka a bazén.  
        Klaudia Vašková 
 
Na Orave veľmi dobre varili.  
        Monika Lehenová 
 
Páčilo sa mi! Diskotéka bola super. 
        Lucia Kinčiová 
 
Na Orave bolo super. Najviac sa mi páčilo, keď sme sa kúpali a mali diskotéku. 
        Radka Borovská 
 
Bolo mi na tábore dobre. 
        Sárka Janíková 
 
Na Orave sa mi páčilo. 
        Viki Schifferová 
 
Najlepšie boli jedlá. Ale ten karfiol nebol dobrý. 
        Števo Slovák 
 
Na Orave sa mi veľmi páčilo. Najviac sa mi páčilo kúpanie a jazda na lodi. 
        Nina Janíková 
 
Na Orave sa mi páčilo. 
        Zuzana Karabová 
 
Bolo tu veľmi dobre. Penzión bol super. Náš super maskot bol Marián. 
        Peter Kinči 
 
Na Orave bolo super!  
        Jakub Jurkovič 
 
Na Orave bolo v pohode. Rád pôjdem znova. 
        Ondrej Murín 
 
Bolo tu krásne. Zažili sme veľa dobrodružstva.  
        Klaudia Linhartová 
 
Na Orave bolo dobre. Páčilo sa mi tam. 
        Gregor Lesay 
 
Na tábore sa mi najviac páčila diskotéka a vlajky s bazénom. 
        Emka Vančová 



 
Našiel som peknú babu, ktorá a mi páčila a volala sa Simona Hlatká. 
        Richard Stančiak 
 
Na Orave mi bolo dobre. Získal som diplom a kúpil som si kanón. Boli sme aj na 
Oravskom hrade. Veľmi som sa potešil, keď som dostal MP3! 
        Riško Patrikár 
 

ORAVSKÝ HRAD 
 
Oravský hrad vznikol v 13. storočí  
na mieste staršieho osídlenia. Hrad  
patril viacerým panovníkom:  
Bellovi IV., Matúšovi Čákovi  
Trenčianskemu, Karolovi Róbertovi,  
Ctiborovi z Stiboríc, Petrovi Komorovskému, rodine Zápoľských i Thurzovcom. 
V 17. storočí hrad spravovali Thököliovci. Po povstaleckých bojoch v 18. storočí bol 
hrad značne poškodený. V roku 1800 hrad vyhorel a bol skoro zničený. Poslední 
majitelia Pálffyovci hrad obnovili a pokúsili sa o jeho romantickú úpravu. Posledná 
rekonštrukcia hradu prebiehala v rokoch 1953 – 1968.  
 
 
Legendy z Oravského hradu 
 
Na hrade vraj možno stretnúť Bielu i Čiernu pani. Majú ich tu obe. Čierna pani je 
duch Alžbety Czoborovej, manželky Juraja Thurza, ktorá sama spravovala majetky, 
kým sa muž flákal po bojiskách. Tejto šetrnej dáme  nedá z času na čas 
neskontrolovať, ako sa na hrade hospodári. Dobre informované zdroje tvrdia, že keď 
začne blikať písmeno "E" na jej vzácnom posmrtnom obraze, je práve na kontrole. 
Biela pani je ešte o čosi staršia, manželka kastelána Donča, ktorého zúrivosť 
spomínajú aj po šesťsto rokoch. Bil a rúbal všetko okolo seba, a keď mu v tom žena 
chcela brániť, odsekol jej mečom ruku. Chudera, vykrvácala a odvtedy vždy na 
Dušičky chodieva po hrade.  
 
 
 
 
 
 

 
       Zdroj: internet 

 



DENNÝ LETNÝ TÁBOR  
8. – 12. augusta 2011 

 
Druhý augustový týždeň prežilo 23 detí úžasný týždeň plný zábavy, súťaží, 
športových aktivít i tvorivých činností. O deti sa starali dvaja vedúci (Rastislav Murín 
a Silvia Murínová) a jedna animátorka voľného času (Veronika Stúpalová). 
 
A takto to bolo! 
 
Pondelok (8. 8. 2011) 
Hoci od rána pršalo, nám to neprekážalo. Na Obecnom úrade nám bolo dobre. Ráno 
sme za zoznámili a začali tvoriť. Plietli sme náramky priateľstva z bužírok 
a navliekali sme koráliky. Každý mal za úlohu, upliesť náramok pre niekoho iného. 
Po dobrom obede sme sa zahrali na divoký západ a vyrobili sme si ZATYKAČ, čím 
sme sa zároveň predstavili. Zatykač, ktorý sme vyplnili, prečítal niekto iný a ostatní 
hádali, kto je to. Odovzdali sme si náramky priateľstva a zatancovali si na 
zoznamovacej disco. 
 
Utorok (9. 8. 2011) 
Rozžiarená slnečná obloha sľubovala krásny jasný deň. Tešili sme sa z dobrého 
počasia, pretože sme vyrazili na výlet do Piešťan. Najprv sme sa vydali do Hotela 
Magnólia, kde sme si zašantili v hotelovom bazéne. Voda bola skvelá. Vykúpaní 
a samozrejme hladní sme sa vydali na Kúpeľný ostrov do našej obľúbenej reštaurácie 
„U páva“ kde pre nás pripravili fajnový obed. Americké zemiačiky a kuracie mäsko 
so zeleninovou oblohou všetkým chutili. Po obede sme sa zabávali pred reštauráciou 
– super fontána s vodotryskom – to bola skutočná zábava. Okoštovali sme aj 
jadranskú zmrzlinu.  Na Sklenom moste sme nakŕmili labute a ujo, čo predával 
pukance nám ukázal, ako im chutia šupky z kukurice. Na Kúpeľnom ostrove sme sa 
pozreli na jazierka s korytnačkami, rybičkami a voliéru s pávmi. A potom rýchlo na 
zastávku, aby sme stihli autobus domov. Jonáš bol veru poriadne unavený.  

 
Streda (10. 8. 2011) 
V stredu sme sa pripravovali na hody. Napiekli sme si medovníčky – hodovníčky. 
Erik sa na ne tešil už od večera. Niektorí si ich krásne vyzdobili. Na obed sme mali 
buchty. Popoludnie patrilo športovým súťažiam na futbalovom ihrisku. Zaskákali sme 
si i na hrade a trampolíne. Pán riaditeľ Murín všetkých pochválil za to, že vedia 
nielen vyhrávať,  ale aj prijať prehru.  
 
Štvrtok (11. 8. 2011) 
Bol to náročný deň. Vyrazili sme na túru. Pridali sa k nám aj ďalší dospeláci a deti. 
Autobus nás vyviezol na Bezovec, odkiaľ sme sa po modrej značke vydali na jednu z 
najvyššie položených zrúcanín hradov na Slovensku – Tematín. Túra na hrad nám 



trvala viac ako dve hodiny, ale výhľad z hradu stál za to. Pod nami sa rozprestierali 
Piešťany, Nové Mesto nad Váhom i Trenčín. Dovideli sme na Čachtický hrad 
aj Beckov! V hrade sme stretli dobrovoľníkov s Občianskeho združenia Hrad 
Tematín, ktorí sa snažia zakonzervovať ruiny hradu. Po náročnej túre, hladní 
a vysmädnutí sme zastavili v Modrovke v reštaurácii Miami, kde nás čakal výborný 
obedík. Naše želania boli vypočuté a konečne sme mali hranolky. A samozrejme 
kuracie mäsko a zeleninku. Po obede sme si mohli niečo kúpiť v bufete. No nevyužite 
to! A zadarmo sme dostali obrovské slamky. Hneď sme ich vyskúšali pri dirigovaní 
a zaspievali sme si našu pochodovú ARIZONU: „Jeden a dva a tri a štyri a päť a šesť 
a sedem a osem a deväť a desať a    A r i z o n a    dopredu, dozadu, nabok a späť!“ 

 
Piatok (12. 8. 2011) 
Po vyčerpávajúcom štvrtku (ach, tá túra) na nás čakal oddychový piatok. Stanovali 
sme na Vagóne. Dopoludnia sme stavali stany. Veru, dalo nám to poriadne zabrať. 
Prišli nás pozrieť aj naše maminy a ujo Juraj Patrikár s malým Miškom – tí sa 
postarali o super táborák.  Mohli sme si opiecť vynikajúce špekáčiky. Poobede sme 
oddychovali v stanoch, hrali karty, rôzne hry a obľúbené „Vtipnejší vyhráva“. 
Najvtipnejší bol Jonáš.  Škoda, že sme museli ísť domov! Radi by sme zostali aj cez 
noc. 
 

JONÁŠOVE VÍŤAZNÉ VTIPY 
 
Príde muž domov a zbadá, ako jeho žena škrtí sliepku. Pýta sa jej: - Prečo škrtíš to 
kurča? -  Žena odpovedá: - V kuchárskej knihe je napísané: „Duste kurča aspoň pol 
hodiny.“ –  
 
Idú dvaja opití po koľajniciach a jeden hovorí:  - Tie schody sú nejaké úzke. –  
Druhý hovorí: - Aj to zábradlie je akosi nízko. – 
Prvý na to: - Psst! Už počujem výťah! – 
 
Čo sa nám páčilo a čo zasa nepáčilo? Prečítajte si. 

  
Sima Hlatká: 
Najlepšie bolo, keď sme na 
Tematíne spievali Arizonu. Dobré 
bolo, keď sme boli na Vagóne.  

Mohli by sme mať lepšie obedy. 
Na vagóne by sme mohli aj 
stanovať (aj v noci). 

Nela Palkovičová: 
Všetko sa mi páčilo.  
Patrícia Hincová: 
Páčilo sa mi všetko. Najlepšie 
boli výlety.  

Škoda, že sme nemali Slávika 
tábora. 



Viki Schifferová: 
Páčilo sa mi všetko, okrem jednej 
veci. 

Nepáčilo sa mi šlapanie na 
Tematín. 

Lea Palkovičová 
Veľmi sa mi páčilo, keď sme sa 
bolo kúpať v Piešťanoch a keď 
bol športový deň a pletenie 
náramkov. 

Nepáčilo sa mi, že sme museli 
šlapať na Tematín a keď mi bolo 
zle v autobuse. 
 

Veronika Tokárová: 
Všetko sa mi páčilo. Bolo to 
super! Odporúčam! 

Nebolo nič také, čo by sa mi 
nepáčilo. 

Klaudia Svobodová: 
Páčilo sa mi skoro všetko. 
Celý tábor bol super. Prajem 
každému, aby to zažil. 

Nepáčilo sa mi, že niektoré deti 
stále hovorili. 

Ján Lehen: 
Výlet na Tematín. Bolo to super. 
Bol to príjemne strávený čas.  

Športové súťaže. 

Erika Hrúzová: 
Páčilo sa mi, keď sme sa boli 
kúpať v Piešťanoch. Videla som 
veľa nových vecí. 

Nepáčila sa mi túra na Tematín. 

Terezka Hanzelová: 
Kúpalisko, súťaže, pečenie 
medovníkov – prídem aj na 
budúci rok. 

Šlapanie na Tematín 

Ema Vančová: 
Páčili sa mi nové kamarátky. 
Prídem aj na budúci rok. 

Mne sa nepáčilo šlapanie na hrad 
Tematín. 

Zorka Benkovská: 
Páčilo sa mi, že sme boli na 
Tematíne, opekali sme, súťažili, 
že sme piekli perníky a mali 
diskotéku. Možno prídem aj na 
budúci rok.   

 

Majka Lehenová: 
Mne sa páčilo, že sme sa boli 
kúpať v Hoteli Magnólia. Prídem 
aj na ďalší rok! 

Mne sa nepáčilo, že sme boli na 
hrade Tematín. 

Vaneska Tokárová: 
Všetko sa mi páčilo. Bolo to 
super. Odporúčam. 

 

 



Erik Michalčák: 
Výlet na hrad. Nabudúce sem 
prídem.  

Opekačka 

Kristínka Malovcová: 
Výlet na tematín, Hotel Magnólia, 
stanovačka, športový deň 

 

Julka Michalčáková: 
Vyrábanie náramkov priateľstva, 
kŕmenie labutí, pečenie 
medovníkov – bola tu zábava. 
Prídem aj nabudúce! 

Šlapanie na hrad Tematín 

Jonáš Janota: 
Hrad, medovníky, stany, hry, 
futbal, vtipnejší vyhráva, film Za 
plotom! 

Nič 

Monika Lehenová: 
Páčilo sa mi, že sme išli na 
Tematín, športový deň, kúpanie 
a reštaurácia, stanovačka, 
kúpanie – asi pôjdem aj na 
budúci rok. 

 

Lucia Kinčiová 
Hrad a kúpanie  
Peter Kinči: 
Bolo tu super!  
Števo Slovák: 
Dovidenia!!!  
Lucia Kinčiová: 
Bola tu sranda. Teším sa na vás 
o rok! 

 

Peťo Suchán: 
Bolo to super!  

 

HRAD TEMATÍN 
 
 
Tematínsky hrad vznikol v 13. storočí, 
bezprostredne po tatárskom vpáde. 
 Jeho úlohou bolo spolu s Trenčianskym,  
Čachtickým a Beckovským hradom  
zabezpečovať severozápadnú hranicu Uhorska.  



Chránil aj dôležitý brod cez rieku Váh. Hrad patril kráľovi Ľudovítovi I., jeho 
čašníkovi Mikulášovi, neskôr Thurzovcom, Ujlakyovcom a Bercsényovcom. V 18. 
storočí počas Rákocziho povstania hrad poškodili a vyplienili. Od tých čias sa pomaly 
rozpadáva.  
Tematínsky hrad je jedným z najvyššie položených hradov na Slovensku. Nachádza 
sa v Považskom Inovci v nádhernom prostredí Tematínskych vrchov.  
 
K obdobiu, v ktorom bol hrad spustošený, sa viaže jedna povesť, podľa ktorej sa po 
prehratej bitke pri Romhányi zranený Mikuláš Bercsényi utiahol na Tematín, v snahe 
zobrať si najcennejšie veci a odísť do cudziny. Ešte v ten večer však dostal odkaz, že 
na hrad na druhý deň zaútočí cisárske vojsko. Preto hrad opustil a jeho obrane velil 
francúzsky kapitán, ktorý sa naňho veľmi podobal. Takže keď cisárske vojsko po 
troch dňoch hrad dobylo, zajalo nepravého kuruckého veliteľa. Odvtedy sa občas 
turistom zjavuje duch grófa Bercsényiho, v snahe ukázať im, kde si narýchlo ukryl 
najväčšie cennosti svojho majetku, keďže si ich už nemohol odniesť. Nie je však 
ľahké sa k nim dostať, pretože ich chráni duch najvernejšieho obrancu Tematínskeho 
hradu - junáka Janka Sekeru, ktorého cisárski vojaci zabili na hrade. 
 

Zdroj: internet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoci výstup na Tematín bol náročný, výhľad stál za to!    A takto sme stanovali na Vagóne. 
 
 
 
 

POĎAKOVANIE 
 

Ďakujeme Vydavateľstvu Verlag Dashoefer za sponzorstvo (vecné ceny pre deti), 
Obecnému úradu v Trakoviciach, Poľovníckemu združeniu Dudváh Trakovice 
a Telovýchovnej jednote FC Trakovice za poskytnutie priestorov pri 
organizovaní denného tábora. 
 

Neprešlo jazykovou korektúrou.  


