
Táborová Latina – Traper (Staré páky) 
vysvětlení 

 
Sepsala Maličká (menší upřesňující úpravy S.V.) 

 
KLETR - starší typ batohu 
KÁČA - jehlan točící se dokola na své špičce (hračka) 
ORIONŮV PÁS - 3 hvězdy v souhvězdí orionu 
KONÍČKOVÁNÍ – slouží k dopravě lodě (raftu) proti produ, přes jez.. pomocí dvou 
lan 
KOSATKA - trojúhelníková plachta na jachtě 
LARIAT - typ lasa - krátké 
DUFLERŮV SED - při slaňování na skále se lano opásá přes záda a rozkrok 
HONDA - konec lasa = oko 
IMPREGNACE – schopnost nepropustnosti vody, obvyklé pro stany, obuv 
ZÁHRAB – typ bivaku, záhrab ve sněhu...hrabe se dolů a pak do strany 
OHŇOVÉ PRKÉNKO – slouží pro rozdělávání ohně třením dřev 
DIAMANTOVÁ SMYČKA - uzel tvaru diamantu 
PEŘEJ - menší spád na vodě o kameny 
PROPUST - slouží k vypouštění vody, aby se mohla regulovat hladina na řece 
BENETNASCH - hvězda v souhvězdí Velké medvědice 
SPINING - typ lasa - střední 
BUMERANG - lovecká zbraň ve tvaru hodně otevřeného V, která se vrhala na 
obět a když minula, tak by se měla díky tomuto tvaru vrátit zpět 
PRÁSKAČKA - konec biče, který vydává zvuk prásknutí 
VEGA - nejjasnější hvězda v souhvězdí Lyry 
TOPOGRAFIE - nauka o topografických značkách na mapě, zakresluje malými 
značkami, co je v dané oblasti 
PRAVIDLO 5-ti T - ticho, teplo, tišení bolesti, tekutiny a transport...tohle 
musíme poskytnout zraněnému člověku 
INDIÁNSKÁ STUDÁNKA – způsob filtrace vody na vodu pitnou (v dnešní době 
nevím  ) u nějakého kalného potoka, ze kterého se bojíme pít si vykopeme kus 
od něj díru a v ní se prosévá voda o zeminu,  aby byla čistá....stručně: filtrace 
znečištěné vody přes zeminu 
LINING - vnitří plachta v tee-pee, sloužící k tomu, aby udržovala teplo a 
odváděla vodu kapající po dešti z tyčí 
OSMA - karabina ve tvaru osmičky, která se používá při slaňování skály 


