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O DOBRU A ZLU 
 
1.DEN  Vítání, zabydlování, seznamování a bahno 
Když jsem šla poslední školní den spát, má naděje, že zítra bude hřejivý letní den, byla mizivá 
                                 izivá
                        zivá 
                                   ivá
                   vá                        
                  á                       
 
 Avšak nezoufala jsem. Druhý den již od ranního rozbřesku s nadšením jsem očekávala 
první příchozí. Byla jsem jedna z těch, kteří přijeli o den dřív, například proto, že bydleli moc 
daleko a dřívější příjezd pro ně byl praktičtější, třeba Janka s Luckou k nám přicestovali 
ze vzdálených cizích zemí (z Nitry☺), nebo museli něco zařizovat - rádcové… tedy já nejsem 
ani jedno…ale o tom později…  

 
Hle! Jeden účastník již se sem bahnem brodí! Horlivě ho ubytováváme 
do stanu. Ve stanech bydlíme po dvou. Sice se nesmíme dotýkat celty, 
aby nám pak dovnitř neteklo, je tam zima, vlhko, ale také krásné, 
příjemně křupavé bahno a kdoví, jaká tajemství ještě stan skrývá. Nám 
ovšem extrémní podmínky vůbec nevadí, protože jsme správní táborníci 
a nic nás neodradí☺! 
 
 Ostrý kámen je místo obklopené šumícími lesy a svěžími lukami. 

Pár metrů od našeho tábořiště je vesnice a právě z toho směru teď přijíždějí auta naložená 
starými známými i mladými neznámými přáteli a jejich zavazadly. Radostně se s nimi vítáme.  
  
Všichni, dojatí ze šťastného shledání, stojíme nyní společně v kruhu kolem stožáru při prvním 
nástupu, hrdě pohlížejíce na vztyčenou vlajku. Prší na nás, ale jsme vybaveni pláštěnkami a 
holínkami. Pláštěnky hýří všemi barvami, bahno roztomile čvachtá pod nohama, sluníčko 
svítí… hmm, no, tedy za mraky… možná. 
  
 Teď však již na terase zahajujeme seznamování první hrou 
s toaletním papírem. Hra spočívá v tomto: každý si na začátku utrhne co 
nejdelší kus papíru a vzápětí s hrůzou zjistí, že při odtrhnutí každého dílku 
bude o sobě muset říct jednu informaci. Tahle hra se všem určitě líbila. 
Zvláště těm upovídaným☺! Škoda, že se dá hrát jenom jednou. Na to si 
každý vybral z obrázků na stole ten, který ho nejvíc vyjadřoval…tedy 
pokud byl dost rychlý. Ty pomalejší pak vyjadřovalo to, co zbylo. 



 Po několika dalších hrách, třeba INFOhře, při které jsme se velice nasmáli, jsme se 
vydali do lesa hrát hru Sója, káva, rýža. Většina těch, kteří ji už znali z loňska, nebyla tak 
nadšená, protože to prostě už „nebylo ono“. Možná taky proto, že pršelo a v lese bylo mokro a 
kluzko. Ale nováčci si to docela užili. Ozvalo se pár návrhů, že by se hra mohla zopakovat za 
příznivějšího počasí, ale nebyly úspěšné, protože příznivější počasí, jako ojedinělý úkaz, bylo 
využito jiným způsobem.  
 Vrátili jsme se, abychom pojedli výbornou večeři, kterou nám uvařila paní Kopřivová, 
pan Vítek, zvaný pan Kuchi a paní Maxiánová. Ta letos nahrazuje paní Janovou? Možná. Ale 
snad se s tím vyrovnáme, vždyť teď máme dokonce paní MAXIjanovou☺.  
 Pak začalo slunce klesat k obzoru (poznali jsme to, i když nebylo vidět). Každý si 
dělal svoje. Všichni se chystali k spánku… 
 

KDYŽ TU NÁHLE!?! 
 

 Co to bylo za zvuk? Vystrčím oko ze stanu.  
Ó, co to vidí oko mé? Vystrčím i druhé. Kdo jsou ti 
zvláštní tvorové? Zdají se mi sympatická ta tajemná lesní 
stvoření s větvemi ve vlasech. Hele, co mi to mažeš na 
obličej?! Co to říkáš? Ty říkáš, že nic neříkáš? Jo vy 
nemluvíte? Cože? Máme jít za vámi? Tak jó. 
 
 Dovedli nás na louku, kde jsme se od nich napili 
chutného čajíku. Zdálo se, že mají radost. Poskakovali 

kolem a někteří se s námi dali do tance. Ale najednou se ozvalo zatroubení a oni se rozutekli. 
To jsem z toho jelen. 
 
 Místo toho se objevil nějaký človíček s červenou čepicí a naštěstí nám to všecko 
objasnil. Řekl nám, že se jmenuje Ignác Piko, je to skřítek a tamti s větvema v hlavě byli 
Loudilové. Vymkli se právě vládě Temného pána, ale on je svým zatroubením opět přivolal. 
Temný pán je moc zlý a temný, temno se z něho rozlejzá po celé pohádkové říši. V ní se 
nacházíme teď i my díky čajíku, vlastně kouzelnému nápoji, od Loudilů. Ale nejvíc mě 
zarazilo, že Temný pán je lidským dílem. Zrodil se z temných myšlenek lidí, kteří v pohádky 
nevěří. To je teda fakt hustý, todleto! Nesmíme to tak přece nechat! Na tohle se budeme 
muset vyspat. 
 
 

2.DEN    Valibuk, krásná cikánka a škvoři 
Paprsek ranního slunce mě zalechtal na tváři. Natočila jsem obličej vstříc 
novému jitru. Náhle mě však popadl takový zvláštní pocit. Jaký paprsek 
ranního slunce? Vždyť leje jako z konve a slunce je kdovíkde. Teď mě ten 
záhadný paprsek šimrá zase na nose. Otevřela jsem oči. 

Uááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!!!  
Fuj! Škvor! Pomóóóc! Sundejte ze mě toho škvora! Fuj, fuj, blééé! … Jako správný táborník 
jsem právě nejspíš selhala… Škvor spadl z mého nosu někam do spacáku. Díky němu jsem 
byla okamžitě na nohou a tím jsem si ušetřila každodenní ranní dilema, jestli mám nebo 
nemám vstávat. Začala jsem zuřivě vytřepávat spacák. Ale jaké bylo moje zděšení, když jsem 
později nakoukla do poličky?! Ha! Škvor! Všude, všude se usídlili ti nebezpeční živočichové. 
Nejvíc osídlený byl balíček sušenek. Ó, chudáčci, moje sušenky milované! Tak tohle je to 



překvapení, které stan skrývá! No tak jo, v návalu emocí to snad přeháním… bylo jich tam jen 
pár… 
Najednou se táborem rozezněl libý zvuk Kikiho trubky.  
 
Zívaje se ploužím na náměstíčko a přemítám o včerejším dni… Ale teď mě napadá, jak se 
sem, do pohádkové říše, dostali kuchařky a všichni rádci??? Ti s námi přece nepili kouzelný 
nápoj! „Celou dobu se radili na terase, když přiletěli Loudilové a dali jim taky ten čajík. 
Trochu ho pak zbylo i na kuchařky, víš?!“ Aha. 
Nástup, rozcvička, snídaně. Při nástupu na nás pršelo, ale rozcvičku už jsme měli na terase 
pod střechou. Vedla ji Světla a obsahovala (ta rozcvička!) běh kolem stolu různými způsoby.  
Po snídani jsme se rozprchli do stanů připravit se na bodování úklidu. Uklidili jsme, jak to jen 
šlo, ale moc to v těch zablácených holínkách nešlo. Taky to tam pak podle toho vypadalo . 
Ale naštěstí byli bodováním pověřeni Ježek a Marek, takže se nemusíme ničeho  obávat☺. 
 
Protože prší, máme dopolední program v klubovně. 
Ignác Piko nám včera dal poklad. Každý dostal papírek 
s jiným vzorem. Teď za námi do klubovny přišly víly a 
proměnily náš poklad v barevné kapky rosy. Navlékli jsme z nich náramky se vzorem, který 
jsme měli na papírku, a tím jsme se rozdělili do čtyř skupin podle barvy náramku.   
Někteří museli udatně bojovat se zrádným vlascem, který se pořád kroutil, a s korálky, které 
se pořád rozsypávaly. Ale každý si nakonec na zápěstí hrdě přivázal odznak své skupiny, ač 
se mnohdy náramku podobal jen vzdáleně. 
 
Najednou kdosi objevil na vzkazovníčku vzkaz od Ignáce Pika. Nahrnuli jsme se k němu a 
zjistili, že máme jít do obřího odpočívadla, kde máme získat mapu pohádkové říše. Šli jsme a 
šli, až jsme zahlédli jednoho obra. Nevypadal tedy moc jako obr, na obra byl docela malého 
vzrůstu. Ale i mezi obry jsou jistě zakrslíci. Po namáhavém pronásledování byl obr obklíčen a 
dobrovolně nám vydal mapu. Byla teda dost odbytá, ten kdo ji maloval se s tím moc nepáral. 
Když jsme se vrátili do tábora už tam na nás Ignác Piko čekal. Tohle bude Temný hrad 
Temného pána, že? Tam půjdem? Asi jó, co? Chvíli jsme nad tou mapou hloubali, ale někteří 
místo toho hloubili z hladu do země díru, tak jsme šli jíst. 

 
Po odpoledním klidu nám Světla vyprávěla pohádku Valibuk a krásná 
cikánka, a protože na chvíli přestalo pršet, mohli jsme mít odpolední 
program venku.  
Valibuk byl velmi statný, silný a prostorově výrazný hoch. Zamiloval se 
do krásné cikánky, ale ona ho odmítala, tak se rozhodl zamachrovat před 
ní nějakým hrdinským činem.  
Na louce, hned za kadibudkou (Stojí tu jen na okrasu! Na to pozor! Máme 

moderní splachovací toalety.) jsme hráli hry ve skupinkách, abychom se v té skupině trochu 
zaběhali a hlavně, abychom měli co nejvíc těch hrdinských činů☺. Zaběhali jsme si obzvláště 
při housence. Taky jsme hráli kříž, jehož pravidla byla velmi 
zapeklitá, ale to byla největší legrace☺, pak taky ruka-noha a 
pasák oveček. Jednotlivé skupinky si domluvili citoslovce, kterými 
pak pasáček navigoval ostatní „ovce“ ze své skupinky, aby je 
bezpečně dovedl do ohrady. Modrá a žlutá skupinka si nezávisle 
na sobě domluvily „au“, ale u každé to znamenalo něco jiného. 
Ovečky do sebe pak vrážely a nebo odcházely někam do 
Tramtárie, protože byly zmatené tou změtí zvuků, které k nim doléhaly.  



Hrála se i slavná „Alčina hra“, jejíž vynález však nesmíme upírat Markovi☺!!! Alča však 
letos na táboře nebyla , takže Alčina hra bez Alči nebyla tak skvělá jako Alčina hra s Alčou. 
To určitě chápete.  
 

Ale teď už „Sváááčinkááá!!“ A všichni se hrnou na jogurt. 
Kelímky jsou vyprázdněny a my se vydáváme požádat cikánku o ruku. Shodou 
okolností byla cikánka velmi podobná naší skupinkové vedoucí. Vyprávěli jsme jí, co 
jsme vykonali, a ona nám pak dočetla konec pohádky. Jelikož jsme se zachovali správně 
(jak jinak☺), dostali jsme cikánku za ženu. Ale proč nám dáváte ty semínka? Co? Místo 
jedné cikánky dostaneme hned šest semínek? Tak fajn. To je přece úžasně výhodná 
výměna☺! Šest za cenu jednoho!!! 

 
Sluníčko na chvíli ukázalo svou příjemně 
hřejivou zlatou tvář. Juchů!! Musíme toho 
využít a uvelebit se k práci ve skupince někam 
do stínu, protože až slunce zase zaleze, stín už 
nebude tak vzácný☺. 
Každá skupinka si pro sebe našla nějaké příjemné 
místo a spustily se horlivé diskuze o tom, co 
bychom chtěli, nechtěli a jak by to mělo ve skupince 
fungovat. Hráli jsme hry, a tak jsme se bavili, až nás 
to unavilo, že jsme se museli posilnit večeří. 
Po večeři nás čekalo velké překvápko! Víc lidí 
už se podivovalo nad tím, co asi znamená ten nápis 
„Sadílci“ v denním režimu. Zdeňka nám nechtěla nic říct, tak jsme museli počkat, až nastane 
večer. Toš je to tak, že k nám zavítali dva skřítci Sadílci. Každá skupinka jim dala svá 
semínka, podobná slunečnicovým …tedy pokud je nesnědla… aby je Sadílci zasadili a mohlo 
z nich něco vyrůst. Ze tří kouzelných semínek vyrostla vždy jedna kouzelná rostlinka. A tyto 
léčivé bylinky bude každá skupinka opatrovat. 
 
Ještě před nástupem, když byli všichni shromáždění, se znovu objevil Ignác Piko. Jéje! Ten 
nějak vyrostl! Když jsme ho naposled viděli, byl o dvě hlavy menší… a neměl brýle… Ukázal 
nám velký dřevěný kompas v zemi, hned za náměstíčkem, kterému pak celý tábor familiárně 
říkal „točítko“. Kde se tu vzal? To nikdo neví. Ale jistojistě to má nějaký účel! 
Všichni, obdivně se sklánějíce nad točítkem, usilovně přemýšleli k čemu to bude. Když jsme 
se podívali na mapu a zorientovali se, kde v pohádkové říši se nacházíme a kam se chceme 
dostat dál, vyvolený jedinec otočil šipkou na točítku. Přitom se všichni velmi soustředěně 
soustředili, aby to zafungovalo a abychom se přes noc přenesli na ono místo. 
 
Tak. Můžeme jít spát. Už se tu rozjíždí nějaká akce, která pomalu ale jistě spěje ke 
zneškodnění Temného pána… když vzpomenu na smutné tvářičky těch Loudilů. Vždyť se 
z nich pod jeho nadvládou můžou stát schizofrenici!!! První nájezdy škvorů jsou úspěšně 
překonány a možná s nimi nakonec dokonce navážu přátelské vztahy. Usínám sice trochu 
s obavou, co mě zítra zase vzbudí, ale plyšáček je mi naštěstí nablízku. Tak dobrou noc!  
 
 
 
3.DEN    Jak tři neposlušné sudičky měnily až vyměnily 
Tjadadý, tjadadá! První budíček. 



Tjadadá, tjadadý! Druhý budíček. 
Ajajaj! Rychle. Vstávat. Ať nekazím skóre skupiny! 
Kterýsi mazaný rádce přivezl přesýpací hodiny, které se otočí vždycky při zatroubení. Než se 
přesypou, musí být všecky skupinky pohromadě a když nejsou, tak je to v pytli (strhávají se 
jim body ). 
Ó, můj plyšáčku!!! Kde to ležíš? V bahně na zemi! Potom tě vyperu… teď nemám čas!  
Deset, devět, osm…červení jsou všichni!… sedm, šest… modří taky!… pět, čtyři… Není tu 
už jenom Petr a Marián!... tři…už běží!... dva… Rychle!! To zvládnete!! ...jedna… STOP! To 
bylo o fous. Marián si musí obout druhou botasku, jejíž původní barvu moc nelze rozeznat, 
protože je na ní uschlé to krásné bahno. 
 
Lada a Piki zapískaly při ranním nástupu a vlajka 
se vyškrábala na vršek stožáru. Radujte se, veselte 
se, protože dnešní rozcvičku vede modrá 
skupinka! Raz, dva! Zvednout pravou nohu, 
zvednout levou nohu, hlavou dopředu, dozadu, 
zakoulet očima, zakývat ušima, zeširoka se 
usmát! Máme rozcvičené celé tělo. Ještě oběhnout 
ohniště, přeskočit pařez, přejít kládu. V zdravém 
těle zdravý duch! Uch!  

 
Rádcové nám zahráli krásné loutkové představení O neposlušných 
kůzlátkách.  
Huš, ty zlý vlku, běž pryč od domečku kůzlátek! Neotvírejte mu! To není 
vaše maminka! Co to děláte, vy kůzlátka nerozumná!? Chramst, hlt, mlask! 
Chudinky malé, co si teď v tom břiše počnete?! Naštěstí už je máma koza 
tu! …Sláva! Kůzlátka jsou zase na svobodě! 
Přes noc jsme se dostali do Vlčího lesa, kde teď začne tato dobrodružná a 
víc než dokonale promyšlená bojovka – Kozliatka! 
 

Skupinky zaujaly strategické polohy na svých stanovištích a rozdělili se na obránce a 
útočníky. Nejdřív ale nakreslili svůj erb a vymysleli šest veršů, ze kterých pak budou ostatní 
skupinky skládat básně. Žádná skupinka rozhodně nehodlala vymyslet něco jen tak lehkého 
(Radiátor, gladiátor☺…). 
Tradáááááááá! Hra začala. Ha, vetřelec se blíží k našemu stanovišti, aby pronikl dovnitř, kde 
na něj nemůžeme! To nedopustíme! Na něěěj! Buch! Trefa. Tam je další Pozor, za tebou! Ach 
né, lstivý vlk Liduška unikl a teď si odnáší jedno ze slov na báseň. Hele naši! Máte něco? 
Jáma a dáma? Skvělé, to se rýmuje! Podívejme, máma koza se vrací a nese mlíčko! Můžeme 
odpočívat, jsme chránění! Ale co to? Jakto, že si Eliška bere další slovo? Vždyť je tu máma 
koza! Takže nám nemůžete nic vzít. Jo tak?! Máma koza chrání jenom kůzlátka! No tohle!! 
Rychle do zbraně! Zelení už nám odnesli skoro půlku básně! Další nedorozumění vzniklo, 
když naši vlci byli moc daleko od stanoviště. Naštěstí se to vyřešilo. A teď, výměna stráží! 
Pokusím se proniknout k červeným. Auvajs! Plížím se hustým ostružiním. Rychle, teď se 
nedívají. Utíkééj!!! Juchů, podařilo se. Vítězoslavně si odnáším poslední verš! Talíř, malíř, 
laso, maso, přes, les. Můžeme skládat. Ostrý dráp s erbem zelené skupinky už nám slavnostně 
odříkal velmi hlubokomyslnou a hodnotnou☺ báseň, kterou složili z našich veršů:   
      Ztratila se bota 
      Ví to celá lhota 
      Viděl to i kos 
      Co měl žlutý nos 



      Byla tam i bříza  
      Co z ní tekla míza 
 
Achjó!...A bere si za ni kůzlátko. Našich kůzlátek stále ubývá. Tramtadadá! Konec hry. 
Spočítat body. Sbalit stanoviště do rance a zpátky do tábora. 
Naobědvali jsme se a odpočinuli si. Kety si stěžovala, že jsou v jídle hrozinky a začala je 
vybírat. Když to zjistila Mája a několik dalších strávníků, hned se k ní přidala.  
Po odpoledním klidu jsme hráli ve skupinkách hry, které jsou méně fyzicky namáhavé a 
povídali si. Potom na louce začala další superpromyšlená hra, která se mi velmi líbila☺☺☺! 
Jak dědeček měnil, až vyměnil. Moc hezká pohádka! Dědeček měl nejdřív krávu. Tu vyměnil 
za koně, koně za prase, prase zase za husu a po několika dalších výhodných výměnách mu 
zbyla jehla. A ta se mu ztratila v seně. Dědeček se s lehkým srdcem rozběhl domů, protože 
nic neměl, a tudíž neměl ani žádné starosti!... To je přímá úměra☺… 

My jsme dostali jehlu a snažili 
jsme se za ni přes různé výměny 
nakonec získat krávu. 
Hra měla takový úspěch, že bylo 
uspořádáno i druhé kolo, ve 
kterém jsme měnili zase krávu v 

jehlu. Ale stalo se něco nepředvídaného. Dvě skupinky, ať měnily, jak měnily, nemohly tu 
zpropadenou jehlu získat.Vznikla totiž „pastca“, jejíž vzniknutí dokázal vysvětlit jen Marek, 
ale skoro nikdo to nepochopil☺.  
 
Každý den visí vedle vzkazovníčku nový papír, kde je prostor na názory účastníků. Především 
pochvalné, samozřejmě! Na Kozliatka i Dědečka jsou tu velké ohlasy! 
Večer byl táboráček s chlebíčkem a špekáčkem. Tralalá! Červená se line záře! Zelené tričko 
pánovi sněd! Křup, křup, kuřp, řkup, pukř, ukřp! Oheň dohasíná. Jdeme do hajan! 
Standa a spol. vedle ve stanu dělají veliký rámus, takže všichni v ostatních stanech dobře 
slyšíme, o čem mluví. Máme něco jako povídání před spaním☺… a Marika je tragédka! 
 
Oči se mi zavřely. Odlétám do krajiny snů na křídlech spánku… Proč mě budíte? Obléct 
bundu, jedna ruka, druhá ruka, třetí ruka… Kam mě to vedete? Jakto, že máme svázané ruce? 
Jsme snad zajatí??? Ne, je noční hra. S ostatními ze skupiny jdeme v řadě za sebou lesem, 
navzájem přivázaní za ruce. Cestu značí svíčky. Au! Někdo mi šlápl na nohu. Pozor, klouže to 
tu! Bum. Pozdě… Hele dopis! „Zpěněné vlny vás odnášejí dál a dál.“ Co? Jéé. Špatně jsme 
odbočili… díky za upozornění, Pepo. 
 

Kdo jsou ty tři krásné dámy? Sudičky. Každá drží svíčku a dává nám 
do vínku nějakou ušlechtilou vlastnost. Line se z nich pohádková záře. 
Ó! Co se to dovídáme? V životě nás potká mnoho nebezpečenství, ale 
všechno překonáme. Nevezmeme si náhodou princeznu za ženu?... 
Kterou pohádku mi to jenom připomíná? Á, Plaváček. Tak děkujeme. 
Nashledanou. Hele! Další lísteček. Jsme 
malý hošíček, Plaváček, plující v košíku 

po řece. Vlny začínají bouřit a my jako skupina musíme 
spolupracovat, abychom se neutopili. Všechna nebezpečenství 
ale překonáme, takže můžeme být klidní☺. Bouře ustala, zvládli 
jsme to. Došli jsme k poslední svíčce a vracíme se zase do 
tábora.  



Ruce nám rozvazují, ale každý si na zápěstí nechává zbytek provázku. K čemu asi? To se 
dozvíme až zítra. Tak dobrou. 
 
 
4.DEN   Vyhlášena pohotovost!!! Tábor v ohrožení! 
Protože včera byla noční hra, naši milí, hodní, obětaví, vstřícní a moudří rádcové☺ nás 
nechali spinkat o hodinu déle než jindy. Tím se posunul budíček a nástup, rozcvička byla 

vynechána, aby program časově vycházel. 
Všichni už sedí napjatě za stolem a čekají, až bude 
konečně ta snídaně. Jenomže náhle k nám přistupují 
rádcovja a svazujů nám ruky k sebe. Už chápu, 
k čemu jsme si ty provázky měli nechat, ale vůbec 
nechápu, jak teď budeme jíst?!? Dneska máme 
ovesnou kaši. Skupinky jdou k okénku hezky 

postupně a spořádaně. Sem tam někdo škobrtne a ostatní musí být pohotoví, aby ho chytili 
dřív, než sebou švihne na zem a stáhne tím i celou skupinku☺. Ták a teď všichni na můj 
povel, nabrat kaši, zvednout lžičku k puse, strčit lžičku do pusy… stejně si každý jí, jak se mu 
líbí. Není to totiž zas tak obtížné… Kety a Mája dokonce ještě zvládají vybírat hrozinky☺. 
Spolupráce při snídani nám šla celkem slušně a tak jsme byli slavnostně odstříhnuti.  
Sluníčko dneska svítí. Vypadá to na krásný den. Zrovna jsme se chtěli rozejít do chatek, když 
se najednou objevil Ignác Piko a ohlásil nám vééélikánské nebezpečí, které ohrožuje celý 
tábor. Temný pán už se cosi doslechl o nevítaných lidských návštěvnících a chystá se přijít 
sem a něco nám provést. Sice nevíme co, ale určitě je to něco strašného!!! Pomóc! Zachraň se 
kdo můžeš! Organizovaně prcháme do bezpečí.  
Jak tam tak sedíme, bojíme se hnout a s úzkostí očekáváme, kdy tábor vybuchne a z nás se 

stanou pronásledovaní uprchlíci, Temný pán 
rozešle po celé Pohádkové říši své zvědy, aby 
nás vypátrali, budeme se skrývat v lesích a živit 
se lesními plody, dravá zvěř na nás bude číhat 
za každým stromem… Dost! To se nesmí stát. 
Vyšleme z každé skupinky jednoho ze všech 
nejudatnějšího a nejbystřejšího na průzkum! 
Johanka, Barborka, Mája a Tomáš už se 
obezřetně plíží mezi chatkami aby obhlídli 
situaci. Co tam tak dlouho dělají? Třeba je 
Temný pán zajal. To asi ne, to už by požadoval 
výkupné. Achjo, mě už to tu nebaví. Nebezpečí 
je nejspíš zažehnáno, vrátíme se do tábora. 
CO TO JE??? Kdo to udělal, přiznejte se!!! Co 
má tohleto jako bejt?? Temný pán, ten 
voškliva, ten zloun, ten tragéd, nám sice 

nevyhodil tábor do povětří, ale vyhodil obsah našich tašek a krosen (kufrů - v případě 
pohodlných městských dítek, jako jsem já…) před chatky. Do obsahu zavazadel se šťastnou 
náhodou počítají i škvoři, takže aspoň k něčemu je to dobré. A taky má štěstí, ten zlý, zlý, 
zlýýýý Temný pán, že dneska není před chatkami bahno! Chudáček plyšáček visí za uši na 
celtě! To ti nedaruju! To si odneseš, Temný páne!  
Ve skutečnosti se však stalo něco mnohem, mnohem horšího než je rozházení našich věcí! 
Temný pán obodoval náš úklid !... 
 



Jelikož malý plaváček od včerejší noci vyrostl a je z něj dospělý muž, vydává se na cestu pro 
tři zlaté vlasy Děda Vševěda aby získal ruku krásné a spanilé princezny. Prochází 
královstvími a potkává se s lidmi, které trápí nějaké neštěstí a nevědí jak si s ním poradit. 
Plaváček je ale nadprůměrně inteligentní, vynalézavý, šikovný, bystrý hoch a se vším si 
poradí. Ona spolupráce, která nás zachránila před zpěněnými vlnami nám pomáhá i teď při 
nošení sóji, střílení do drakova zrakového vjemu, lovení žab, znečišťujících studánku, 
rozsuzování sporů sedláků a při udílení moudrých rad a promýšlení taktických plánů, jak 
zneškodnit zlého hada.  
Teď se musíme řádně naobědvat a posílit! Chystáme se k velkému výkonu! 
Protože ten Temný tragéd znečistil náš tábor tím svým temnem, musíme ho zase očistit, nejen 
svými čistými myšlenkami, které se snažíme šířit kolem, ale též živou vodou. Takže si sbalte 
batůžky. Pití, svačinka, pevná obuv, postříkat se repelentem. Jde se na výlet, hledat živou 
vodu. Ale kudy? Včera jsme otočili šipku na točítku směrem k zámku, ale ten je velmi daleko, 
takže jsme se posunuli jen na okraj Vlčího lesa k břehům nějaké řeky. Helemese! Řeka! Toš 
půjdem proti proudu až k prameni a na nějakou tu živou vodu určitě narazíme☺. 
 
Jak si tak vykračujeme, den je krásný, sluníčko svítí, ptáci cvrlikají. Chvíli procházíme širými 
poli, chvíli prašnými cestami, chvíli zase jdeme kolem svěžích zelených luk, a pak vcházíme 
do chladivého stínu lesa. Les šumí, Janička s Johankou se pořád shýbají k zemi a něco sbírají. 
Prý si máme pamatovat cestu, pravili nám rádcové… Hele borůvka. Ham!...  Co na nás ti 
rádcové zase chystají? Chtějí nás snad potom nechat v lese jako 
Jeníčka a Mařenku, samotné?... Hele druhá. Ham!... To jistě ne. Vždyť 
by se jim po nás stýskalo☺… Hele třetí. Ham!… Po okrajích cesty už 
se shýbá pro borůvku i Eliška, Adélka, Viktorka, Barborka… Eliška si 
bere zásobu na cestu do batůžku, ale později tam nejspíš najde jenom 
borůvkovou marmeládu… protože si tam ty borůvky nasypala jen 
tak… 
Všichni se teď během cesty zastavují a sbírají borůvky. Pepa nás musí popohánět, abychom se 
posunuli aspoň o metr za minutu. Schválně kdo má fialovější jazyk, ty nebo já? Ééééééééééé!  
Myslím, že Barborka vítězí na celé čáře. Jé, hele. Jahoda. Ham!... Hele další, a další… a tady 
je celá hromada jahod. Za chvíli máme v břiše ovocný salát. Viktorku a Elišku už to nejspíš 
omrzelo a tak si pořád dokola prozpěvují „Jak se tak dííívám, už kvete jíííva…“ a plácají se 
do dlaní. Májo prosimtě, proč jsi je to jen učila? Mně z toho brzo upadne hlava. 
Pořád jdeme a jdeme a jdeme lesem. Zastávka na svačinku. A zase jdeme a jdeme… a jdeme. 
A pak ještě jdeme a mimo jiné taky jdeme… a abych nezapomněla tak taky ještě jdeme. Už to 
trvá dlouho. Mě bolí nožičkíííí! Uch, uf, už nemůžu. Konečně zastavujeme!  
Spočinuli jsme u průzračné studánky s chladivou, osvěžující, čistou, hygienicky nezávadnou 
(snad) a hlavně živou vodou. Nabrali jsme ji do lahve s posvátnou úctou a opláchli jsme si 
zpocené obličeje. K čemu nám budou ty papíry, které nám rozdáváte? Coo? Mapy? A 
nakreslit - to jako vlastnoručně, máte na mysli? To snad ne! No – totiž – éé – jaksi… já jsem 
na to cestou nějak zapomněla, že se máme jako dívat, kudy - tento… jdeme. Naštěstí jsou tu 
kluci a všechno to za nás nakreslí. A my děvčata se postaráme, aby to mělo nějakou tu 
„uměleckou hodnotu“☺. 
Jé! Dobrý den, bělovlasý starče? Co vás sem přivádí? Naše mapky, které jsme právě 
s nasazením života sešmudlili? Vy je chcete dát do svých kronik, ctihodný starý kronikáři? To 
je pro nás velká čest. Mimochodem kolik je vám vlastně let? Vy už ani nevíte, tolik jste starý? 
Ó, tak to je úctyhodný věk. Jejej? Vy nám za ty mapky chcete něco dát. Ale prósímvás, vždyť 
to ani nemusí být, přece se nebudete obtěžovat… Jůůů! Tak to fakt, ale dovopravdy kráááásná 
mapa! Mnohem přehlednější než ten plánek pohádkové říše z obřího sídla. Tak děkujeme, 
bělovlasá úctyhodnosti – ale – kde jste? Kam se poděl? On to byl asi kouzelný dědeček☺! 



 
A teď zpátky do tábora. Jak trpké bylo naše zjištění, že je to od studánky k táboru vlastně jen 
pár kroků! Vzali jsme to trochu oklikou, ale pravda… na té kratší 
cestě nebyly žádné borůvky ani jahody a vůbec to tam nebylo tak 
hezké☺. Byl to úúúžasný výletek. A hlavně to teď pořádně nandáme 
Temnému tragédovi.  
Světla slavnostně vystoupila na hradbu a z ní slavnostně pokropila 
tábor živou vodou a potom ho ještě obešla. Sice jsme čekali, že 
z pokropeného místa začnou stoupat škodlivé plyny a výpary, ale nic 
se nedělo tak jsme šli radši spát. 
A abych nezapomněla, otočili jsme točítkem, ale kam, to už se nechte překvapit☺☺☺.  
 

 
5.DEN 

Zlatovláska, knedlíky, želvák Pepák a jeho 
bembelelembembenjo! 

 
 Budííííííííííček! No nic. Vždyť už vstávám. Deštivý den je taky príma, když ho strávíte 
s tak príííma lidičkami☺. Nástup proběhl bez větších problémů, všichni dorazili nikdo 
v bahnu nezapadl, takže se můžeme dát do rozcvičky, tentokrát ji vede Lenka s Luckou a 
dozvídáme se,  že budeme potřebovat nějaké koště či létající klacek. Když už všichni máme 
potřebné náčiní, netrpělivě čekáme na to, až se dozvíme, co že to máme za rozcvičku. Není 
těžké to poznat, Čarodějnickou rozcvičku. No, ale ono to není jen tak lítat na koštěti, prvně to 
potřebuje pořádný zácvik. Abych to neprodlužovala, nakonec to všichni zvládli bravůrně a 
odměnou nám bylo, že jsme se již po první lekci mohli vydat na okružní let kolem našeho 

bahenního tábora, jak by se mu teď dalo 
přezdívat. Majestátně jsme přistáli 
rovnou před umývárnou a vydali jsme 
se poprat se s kartáčkem a trošku 
zcivilizovat svůj vzhled. Po očistě nás 
čekala další činnost, námi méně 
oblíbená, a to úklid 
chatek. Člověk by si 
myslel, že to 

v takovýchto podmínkách snad ani není možné, ale možné  to je. Musíte 
zamést uschlé bahno tak, aby byl prach z něho rozvířený po celém staně, 
takže bodující nepozná jestli je tam pořádek nebo ne☺.  K snídani jsme 
měli výýbornou pomazánku. Rádci se z té výbornosti asi zcvokli, jelikož 

počali vydávati prapodivné 
zvuky, jako kvokání, bučení, 
chrochtání a podobně. No, ale od nich se dá taky 
očekávat leccos, že?  
 Žvejk, žvejk. Hm, to je divné, najednou je 
tu nějak moc hovoru najednou. Ach co to!? 
Rozumíme zvířecí řeči. Najednou rozumíme 
chrochtotu i tomu kvákání a už si to začínám 
spojovat! Včera jsme na točítku posunuli šipku 
směrem k zámku a dnes se nám otvírá příběh 



pohádky o Zlatovlásce, mravenečcích, ptáčcích, mouše a jiné zvířeně…… 
 No, ale když jsme v zlatovláskové pohádce, tak by tu měl být také Jířík. A opravdu. 
Každá skupinka zvolila jednoho Jiříčka a ten dostal nadmíru bojový úkol – uválet jahodové 
knedlíky, jelikož Jiřík jak známo byl královským kuchařem. Zbytek skupinky se mezitím, než 
Jiříček uválel všechno těsto a ochutnal všechny jahody, prodíral velmi složitými, ba životně 
nebezpečnými úkoly, jako například sbírání korálků z listů, větví a stébel trávy. Nikomu se 
nepodařilo sesbírat je všechny, protože to byla takřka mravenčí práce. Cestou pro Zlatovlásku 
jsme zažili mnohá dobrodružství a když jsme pak splnili všechny úkoly a čekal nás ten 
poslední, nejtěžší, každá skupinka se schovala ve stanu a vybrala jednu Zlatovlásku. Ta pak 
vystrčila ven pouze svou ruku a Jiříček ji měl poznat. Povedlo se to tedy všem… když 
vynechám Mariánovu sličnou 
ručku, která žel poznána 
nebyla. 
 Když už byly všechny 
Zlatovlásky zachráněné, mohli 
jsme se vesele pustit do  těch 
jahodových knedlíků alá 
Jíříček. Myslím, že po takové 
skvělé jahodové párty byli 
všichni dosti znavení. Potom 
nastalo leháro neboli odpočinek, někdo ho využil k velmi ušlechtilým činnostem jako je třeba 
sepisování kroniky, někdo spal jako dudek, někdo se zkrášloval… no myslím, že toho co dělat 
ve volném čase byla opravdu pestrá nabídka.   
  
 Odpolední program byl pršivý, tedy jsme zůstali v klubovně, jež byla pokřtěna 
jménem Markétka (ovšem za účasti příliš malého počtu svědků a tudíž se tento název moc 
neujal), ale i přesto to byla veliká švanda. Hrálo se loutkové divadlo o Karkulce, želvákovi 
Pepákovi a jeho banju a bylo to fakt hustý☺. Potom před nás postavili hromady a hromady 
hadříků, špejlí, lepidel, provázků a dalšího harampádí, totiž materiálu. Všichni se horlivě 
pustili do vymýšlení všelimožných pohádkových postaviček. Tykadla, která se ukrývala 
v hromadě věcí byla využita na marťana sestávajícího z těch tykadel a jinak z jednoho žlutého 
hadru… velmi hodnotná práce. Ale někteří si dávali vážně záležet a vznikly opravdu zajímavé 
výtvory. S takovou obrovskou kreativitou a kuráží jsme proměnili hromadu materiálů 
v hromadu loutek, se kterými jsme nacvičili pohádky. Zapojili se i zastupitelé nejdůležitější 
instituce v táboře – kuchyně a využili snad všechny věci, co měli v kuchyni, kupříkladu 
příbory, hrnce, konzervy ááááá masox!☺ Bylo to vážně moc moc príma, protože venku pršelo 
a my jsme byli všichni pospolu v krásně vyhřáté klubovně, a smáli jsme se a doufám, že se 
všichni cítili stejně dobře jako já. 
 Teď ale jdeme spát. Někteří spí vevnitř v teplíčku a někteří ve stanech pěkně 
v chládku☺. Usínáme hlubokým spánkem a škvoři zatím mají pré. Naštěstí se nemusíme 
jejich pařby účastnit.  
 
PS: Celý dnešní den jsme každý dělali andílka někomu jinému. Než jsme se večer všichni 
sešli v klubovně, pořád se nějak nic nedělo, jenom jsme seděli a čekali na ostatní a byli 
bychom se bývali i nudili, kdyby nám Babička neudělala kulturní vložku s básní Hlúpý 
Janek☺. Po velikém potlesku jsme už všichni seděli hezky v kroužku a každý řekl kdo si 
myslí, že byl jeho andílek. Když jsme u jedné osoby už vážně nevěděli, kdo jí tedy toho 
andílka dělal, všichni se ptali „Kdo to byl?“ a Babička prohlásila: „Kdo to byl, kdo to byl, kdo 
mě v noci políbil?“ Tak dobrou noc… doufám, že mě v noci taky někdo políbí☺. 
 



 

6.DEN 
JAK JSME DRÁTKY KROTILI A RADOST HONILI  

aneb DRÁTENÍKEM SNADNO A RYCHLE 
 
 
 Do dnešního dne jsem vstoupila pravou 
nohou, a co je ještě lepší, o hodinu později než 
normálně. Budíček byl už podruhé prodloužen, 
abychom se více prospali a připravili na náročný 
den☺. Mou dobrou náladu utvrdila i skutečnost, že po 
dlóóóóóuhé době nepršííííííííííííííííí.  Úžo, žůžo, růžo! 
Teda, ne že by bylo zrovna hezky, ale bahno aspoň 
trošku ztvrdlo, takže jsme se na nástup dostali suchou 
nohou.  
 
 Rozcvičku  vedla Mája a Baška a aby byla 
dosti originální, udělali ji v duchu obyčejného 
školního dne… a taky aby se nám nestýskalo po naší 
drahé škole☺. Nechyběl ani americký úsměv, který 
jsme uštědřili řidiči autobusu a další „klasicky“ 
tělocvičné prvky. 
 
 Dopolední program jsme strávili v klubovně, kde jsme hráli spoustu zábavných her, 
jako je kompot, všemi oblíbené dostihy, gordický uzel, sloní kýchnutí, plácanou a Jančiny 
zvířátka. Ovšem tato zábava by se dala považovat za pošetilou oproti ušlechtilému drátkování. 
 Když jsme slyšeli o tom, že se bude drátovat, povětšinou panovalo rozpačité 
přemýšlení, jak že se to dělá a jestli ten drátek jde dobře ohýbat. Každý myslel na něco 
jiného… někteří třeba na svačinu, tak obdrželi červené jablčko (se zelenou šťopkou☺).  
 Naprostý laik by řekl, že jsme omotávali sklenicu drátem, my však se již považujeme 
za naprosté „profíky“☺. Drátci se kroutili na všechny strany (jen ne tam, kam měli), protože 
jsme neabsolvovali krotitelský kurs drátků. Naštěstí jsme měli po ruce vždy připravené 
expertky Ladu a Piki. Když jsme se dost zacvičili, mohli jsme se pustit do techniky šup sem, 
šup tam, křížem krážem drátek dám… a pak to všechno zamotám☺.  
 Z této nadmíru ušlechtilé činnosti nás vyrušil hlad, který nás donutil jít na obídek. 
Samozřejmě jsme nevynechali odpolední siestu. Hodně lidí chtělo své mistrovské dílo 
dokončit, tak mu věnovali svůj odpolední klid. Já a můj věrný plyšový přítel, jsme celý 
poobědový klid strávili ustavičným obdivováním toho uměleckého díla, sic bylo mírně 
pokřivené, nesymetrické a tak nějak zmačkané, ale má radost byla tím větší, že jsem ho 
vyrobila sama. Né moc příjemné a ideální bylo strávení onoho krásného času odpočinkového 
pro službu. Neměla chudinka ani trochu volného času. Službu, jako každý den totiž čekala 
hromada špinavého nádobstva. 
 
 Teď se nám vyjasnilo a je ideální počasí na aktivity venku☺… Tramtarárá, ozvaly se 
imaginární famfáry – přichází maginární král Marek a jeho rádce - liška podšitá… totiž Ježek 
podšitý. Však nepřichází s nimi veselí a jásot, nýbrž zasmušilost.  Čím to je? Všechen lid se 
ptá, ale ani moudrý přemoudrý král neví, co je příčinou této zvláštní nálady, která panuje 
všude kolem. Nezbývá nic jiného než zeptat se ještě přemoudřejšího věštce, který sídlí v lese, 



zahalen do kouře dýmky. Ve vzduchu se těžce vznášejí kouřová kola a věštec promlouvá ke 
králi a lidu. Všichni netrpělivě čekají na radu, která protrhala by ten věčný smutek. Po chvíli 
se dozvídáme, že v našem okolí chybí umění, to nejvzácnější umění - radovat se. Tato slova 
provází i rada, abychom uspořádali velkolepý turnaj a v něm určili vítězných šest statečných, 
kteří přinesou kraji znovu radost a smích.  
 Hned po návratu se vše začalo horlivě připravovat na turnaj. Je vyhlášeno šest 
disciplín (bič, hod koulí, nervíci, chytání rybiček, lovení sóji z mouky a nakonec střelba 
z luku). V každé se utkají zástupci každé skupinky. Ovšem takovýto turnaj nemůže být bez 
přípravy účastníků, a tak se vydáváme na zkušební kolo, abychom mohli správně určit toho 
nejvhodnějšího a nejlepšího zástupce z naší skupinky na  disciplínu jemu nejvíce vyhovující, 
tím pádem každý vlastně vyhrál už tím, že byl vyvolen jako nejlepší v nějaké činnosti. To 
bylo na turnaji moc príma☺… díky Leni! 
 
Bič: m – Jana, ž – Barborka, č – Adélka, z – Baška 
Hod koulí: m – Kája, ž – Janička, č – Mária, z - Lída   
Nervíky: m – Evča, ž – Marika, z(asi) - Zdeněk, č(asi) -Viki  
Rybičky: m – Pája, ž – Lucka, č – Tomáš, z – Eliška 
Sója v mouce: m – Johanka, ž – Verča, č – Janka, z – Mája 
Střelba z luku: m – Ondra, ž – Marián, č – Kety, z – Péťa 
 
A teď již může začít samotný všemi očekávaný turnaj. První účastník připravuje se ke svému 
sportovnímu výkonu v disciplíně bič (úkolem je bičem smrsknout hadrkouli ze špalku) tato 
disciplína potřebuje opravdové soustředění. Všichni napjatě pozorují Bašku, jak udatně 
bojuje. Chvilka napětí!... a netrefila  Nebere jí to však úsměv z tváře, stejně jako po celou 
dobu tábora ☺. Diváci udatně povzbuzují. Je to velmi dramatické. A vítězí udatná Jana 
(modrá)… no, hlavně, že při zkoušení jí to vůbec nešlo. To na nás určitě jenom hrála ☺. 
 Všechno z bezpečné vzdálenosti sleduje král Marek na pohodlném trůnku (na židli, 
nořící se nohama do měkké hlíny… naštěstí je tu oddané páže, které za svého krále třeba i 
život položí!) i se svým podšitým rádcem a bubeníkem Pepou.  
 Dění se nyní přesouvá k dalšímu velmi obtížnému úkolu, a to je hod koulí (úkolem je 
hadrkoulí srazit petlahev). Přeudatný hrdina Kája do toho dává všechno, když hází. Jeho 
střely se neminou cíle… skoro. V tribunách… totiž v hloučcích, davy jásají! Napětí visí ve 
vzduchu, když střílí též statečná bojovnice, Mária. Bylo to těžké rozhodování avšak vítězem 
se stává opět jedna z řad ženské populace, tedy Mária. Lid je nadšen, v řadách diváků panuje 
skvělá nálada.  
 Ale to už se připravují další „zůčástníci“ a to v kategorii nervíci (úkolem je nenechat 
chytit svého nervíka pod krabičku). Ze všech nejnervóznější je Radka, která celé nervíkové 
klání režíruje☺. Hra začíná… Soutěžící (ani diváci) nespouštějí nervíky z očí. Poslední 
napínavý souboj se odehrává mezi Marikou a Evčou. Nakonec zaslouženě vyhrává Evča.  
 Následuje  chytání rybiček (úkolem je vychytat co největší počet rybek v co nejkratším 
čase). Dvě finalistky Pája a Eliška až do poslední chvilky vedou nerozhodný boj. Eliška vítězí 
o dvě vteřiny… bude z ní dobrý rybář☺.  
 Dále následovala disciplína sója (úkolem je vyndat z mouky co největší počet sójí). 
 První na řadu jde Mája, její obratné prstíčky však nestačí rychlosti těch Johančiných, 
ani Verčiných… avšak všechny převálcovává Janka a vyhrávááá! Ve střelbě z luku to bylo 
velmi těsné. Peťa a Marián, kamarádi až za hrob, se přátelsky… aspoň doufám… podělili o 
první a druhé místo… Marián o to první… Všichni jásáme a oslavujeme vítěze, a vlastně se 
tak nějak oslavujeme i všichni navzájem, a v dobrém rozpoložení se vracíme do tábora 
ošerpovat našich šest statečných. Každá skupinka mezi ně probojovala aspoň jednoho svého 
zástupce. Král všechny slavnostně ocenil a pokynul nám z terasy. Po ceremoniálu jsme se šli 



zeptat mudrce, kam máme teď teda poslat těch šest statečných, aby nám přinesli tu radost, o 
které mudrc na začátku mluvil. Došli jsme k mudrci a všechno jsme mu vylíčili. Na odpověď 
jsme si museli notnou chvíli počkat (protože si Kiki… asi aby nás pozlobil☺… vychutnával 
tu svoji dýmku strašně dlouho). Pak k  nám teda promluvil a to, co řekl, to bylo fakt něco. 
  
 Řekl nám, že radost a smích se k nám už vrátily. No jo! Kolik radosti a zábavy jsme si užili 
tento den. Radost se přeci nedá dobýt nebo nějak hledat, jako poklad. Přijde sama. A k nám už 
přišla. Tak to jdeme celé zakončit sváteční večeří. Ta naše byla v podobě kaše. Představte si! 
Úplně obyčejná kaše! Ale panovala tu tak sváteční nálada, že byla kaše tím nejsvátečnějším 
jídlem, jakým mohla.  
 
Tak teda dobrou. 
 

 
 
 
 
 
 
NĚKTERÉ  VZKAZY ZE VZKAZOVNÍČKU:  
-Mějte se famfárově 
-Zítra už bude určitě svítit sluníčko. 
-Kéž slunce svítí nám. 
-Slnko v duši. 
-Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko… 
-Moc všem děkuju za krásné myšlenky, které se tu šíří a zahání temného pána. Děkuju za 
krásné vztahy, které se tu vytváří ☺. 
-Holky zo Slovenska prostě zlobí… ☺  nóó 
-Jste všichni moc milí a tak jsem ráda že tu jsem. PS: kuchaři nám dobře vaří!!! 
-Usmívejte se vždyť jenom prší…☺  a určitě nebude! 
-Déšť nám nebere úsměv na tváři a radost ze života, proto bude zase sluníčko. „Kdo si počká, 
ten se dočká!“ 
-Dnešní úhrn srážek = 20 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. DEN  Jak sedm drsných Zlounů urazilo puding 
 Jestli předtím bylo ošklivo, tak dnes je 
hodně moc ošklivo… dokonce strašně! Prší 
ještě víc než předtím, je bahno, škvoři, zima, 
vlhko… radši nebudu vylézat ze spacáku, dokud 
zas nezačne svítit sluníčko. Nakonec jsem přece 
jen vylezla a z ranního pesimismu nás naštěstí 
všechny probral Péťa s Mariánem, když nám 
s láskou připravili rozcvičku ☺, která byla na 
mokré louce. Potom nám rádcové zahráli další 
loutkové představení o statečném princi 
Drsoňovi, který udatně bojoval se zlými 
Zlouny, aby získal krásnou princeznu s černými 
vlasy, se  zelenýma očima a s malýma nohama, 
kterou vězní čarodějnice. Vydali jsme se do 
lesa, abychom princi Drsoňovi pomohli, ale 
ještě než jsme odešli, byli jsme velice 
důůůůrazně upozorněni, že, jak to v pohádkách 
bývá, nesmíme vzít nic jiného než princeznu i 
kdyby nám nabízeli modré z nebe.  Když jsme 
se octli v temném lese, tváří v tvář Zlounům, 

zjistili jsme, že jsou mnohem zlejší a podlejší, než jsme čekali. Po 
dlouhé době se mi konečně podařilo dostat na jedno stanoviště (byla 
jsem mezitím asi pětkrát vybitá a musela jsem se vrátit na 
dobíječku ), takový zajíček mi tam řekl, že potřebuje cosi, s čím 
jsem si nevěděla rady, tak mě poslal na jiné stanoviště. Chudáci 
pohádkové bytosti mají velkou krízi a jsou 
utlačované Temným pánem a jeho služebníky, 
Zlouny. Když jsem se přes ně proplížila… a 
když jsem to dobře ukryté stanoviště vůbec 
našla… řekli mi tam s lítostí, že zajíčkovi 

neporadí, protože neví jak, a jestli náhodou neporadím já jim, a já 
samozřejmě nevěděla, tak mě poslali na jiné stanoviště☺… A tak jsme 
všichni běhali po lese vybíjeli jsme se se Zlouny a plížili jsme se za 
keříky, bylo to opravdu vzrůšo. Sedlák mi je konečně ochotný poradit! 
Hurá!... až na to, že mu mám říct, kam před léty zmizela jeho sestra… a 
jak že vypadala? Černé vlasy, zelené oči, malé nohy… to mi něco říká! 
No vždyť jo! To je skvělé. Konečně jsem se něco dozvěděla. To je přece 
princezna, i když to jste mě moc nepomohl, tu já hledám taky … Tak teď už vážně nevím. 
Zkusím se zeptat tamtoho šílence v maskáčích, co už nějakou dobu lítá po lese. Jéééé! ☺ 
Vždyť to je princ Drsoň. A sbírá podpisy na petici, že je nejdrsnější ze všech drsoňů, a když 
to podepíšu, tak se něco zajímavého dozvím. No… odtrubují nám přestávku, tak si můžeme 
aspoň udělat poradu se skupinkou. Představte si, a zrovna když jsme vymysleli super hyper 
úžasnou taktiku, tak nám řekli, že už tu hru žel nedohrajeme, protože začlo pršet jako blázen. 
 Oblékli jsme se do pláštěnek a holínek a už jsme si je nesundali. Mysleli jsme, že teď 
už teda dostanem tu princeznu, ale to jsme se velice zmýlili. Přece nemůžeme princeznu 
dostat jen tak! Zato jsme dostali jakýsi papír, na kterém bylo cosi napsáno… asi švýcarštinou, 
jelikož jsme z toho nerozuměli skoro nic… a potřebovali jsme zjistit, co ta slova znamenají. 
 Jenže lexikon už byl stará vazba, a tak se nám mírně rozpad… nebo to bylo spíš tak, že 
byl neposlušný, nebo taky pomatený. Ať tak či tak, rozutekl se nám po louce, tak jsme ho 



honili, a když se nám podařilo chytit nějakou jeho stranu, řekla nám, škodolibnice jedna, 
překlad k pouze jednomu jedinému slovu. Zapisovali jsme všechna ta slova, a jak jsem to měli 
hotové, tak jsme honem pádili na hradbu, kde na nás čekala čarodějnice. Dala nám vybrat 
mezi jednou a druhou kombinací léčivých bylinek a to jí fakt nikdy neodpustím, že jsme 
zapomněli, že máme chtít jenom princeznu, a ty byliny jsme si od ní vzali . 
 No nic… tak se jdeme najíst. Máme skvělý puding… jsou v něm sice hrozinky☺, ale 
je fakt výborný. Zato rádci jsou pěkní nevděčníci. Představte si, prý že jim to nechutná a je to 
blivajs. Teď jste ho vážně urazili! Ani se paní Kopřivové nedivím, že jim řekla, aby se 
v krkavce proměnili. Ach ne! Oni se v ně vážně proměnili a teď nám odlétli někam daleko, 
daleko. Co si bez nich počneme? Sice nám nechali svou porci pudingu, ale už ani ta nás 
netěší. Jdeme je hledat, a to hned. Ale najednou se objevila jakási neznáma slečna. No to je 
príma, přišla za námi Bohdanka! Určitě ví úplně přesně, kde je máme hledat. Vždyť co ona se 
v té pohádce už pro ně nachodila? Vždycky, když ji někdo vypráví, tak pro ně jde poslušně 
znova a znova. Nejdřív jsme hráli na louce hry, při kterých jsme si procvičili takzvanou 
„neverbální komúnikaci“ Bohdanka nám vysvětlila, že musíme celou dobu mlčet, abychom 
své milované rádce vysvobodili. Toš jsme šli. Uměli jsme se domluvit beze slov celkem 
slušně, zdálo se nám, že je to vlastně docela lehké. To jsme se ale ještě jednou velmi zmýlili, 
protože jsme ještě netušili, že nás čeká předávání kamene z šátku do šátku, uzel, který 
budeme muset zavázat sami ze sebe, hranice z šišek a hlavně pavoučí síť… Nikdy 
nezapomenu na ten tragický zážitek, jak jsem lezla přes síť, a Lucka počítala doteky 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16… a nemilosrdně mi jich napočítala asi třicet … síť 
byla prostě kritická… celou dobu ani slovo a teď „Pozor, chyť ji!“ „Kájo, vždyť nesmíme 
mlu…“ „Oni se podřekli-Jejda!“ No a pak jsme asi půl hodiny vysvětlovali Ježkovi, jak se to 
celé vlastně stalo, což byla naše poslední zkouška mlčenlivosti. Ještě jsme si v táboře všichni 
stoupli do kroužku a symbolicky se popálili o kopřivu a krkavci oblékli košile, co jim 
Bohdanka ušila, zatímco jsme plnili úkoly, a shodili své černé peří. Byli to opět naši rádcové, 
takže pohádka skončila happyendem - krkavci byli zachráněni… a dojedli svůj puding… a my 
jsme mohli jít poklidně do hajan. Byla to velmi poučná hra. Zjistili jsme, že vlastně spousta 
věcí které říkáme je zbytečná a taky jsme se pokochali tím úžasným tichem, které po celou 
dobu vládlo v táboře a okolních lesích. 
 
 Jako každý večer nás čekali ještě Sadílci a rozhodování, kam otočíme šipku na točítku. 
 Vždycky se shromáždíme u mapy, nejdřív ji chvilku obdivujeme a potom se 
rozhodujeme, kam se vydáme. Je tam jeden zvláštní oranžový flek, který značí Ohňovou 
zemi. Co kdybychom se tam podívali. Prósím!! Určitě je to tam velmi zajímavé. Jenže je to 
žel přesně opačným směrem, než Temný hrad . Tak půjdeme se tam podívat nebo ne? Kdo 
hlasuje pro? Hm, Staňa, tak myslím, že je odhlasováno. Půjdeme radši k Temnému hradu. 
 
  Sadílci nám poskytli možnost vsadit jedno semínko a dostat za něj bylinku, když 
vytáhneme správnou sirku. Zkoušeli jsme to už včera i předevčírem a nepodařilo se. Dnes 
třeba jo☺. Tentokrát tahá Ondra. Chvilka napětí… a zase nic. No, to nevadí. Třeba příště☺. 
 
 A víte co? Všimla jsem si, že jsme čím dál blíž k hradu Temného pána a čím dál víc 
jsem si jistá, že už brzo se s ním setkáme osobně. A to si pište, bude to fakt nářez☺!  
 
 

 
 



8.DEN 
Jak byla pod ježkem – neježkem největší tma, a tak 

zmizel pěšky 
 

 „Achjo, to je dneska zima.“ Probouzím se s radostnou 
myšlenkou… ovšem při rozcvičce krále Čapotleska jsme se pěkně 
zahřáli☺. V řadě za sebou jsme čapali a tleskali až jsme tímto způsobem 
došli do umýváren, kde jsme vykonali ranní hygienu.  
 Neprší, takže můžeme být dopoledne venku a to je móc dobře, 
protože nás čekají řemesla, která jsou naprosto úúúžasná. Museli jsme 
splnit nějaký úkol, abychom získali obilí, stejně tak, když jsme chtěli 
z obilí mít mouku a z mouky koláč, ze lnu látku, z ní košili, ze železné 
rudy železo, z něho podkovu… Sedláci, mlynáři, kováři, pekaři a 
všichni tito ochotní řemeslníci nám byli k dispozici, ale ze začátku jsme 
si museli hezky poctivě pozjišťovat, co kde kdo dělá. Byli velmi šikovně 
rozmístěni po celém táboře i louce. Hra spočívala v tom, že jsme si ve 
skupině rozdělili, kdo co pořídí a pak jsme se rozdělili. Já jsem letěla s moukou až dolů 
k babičce, co peče koláče, a ona to byla švadlena, tak jsem letěla zase nahoru, abych se 
zeptala Jany, kde že byla ta babička, a hádejte, kde že teda byla? No samozřejmě, že dole, 
hned vedle švadleny… A pak ještě Zdenka tak kmitala rukama, jako chobotnice, že jsem byla 
mírně zmatená, ale pak jsem tě už prokoukla, Zdeni, a věděla jsem jistě, pod kterým hrnkem 
máš tu sóju☺. Nebo třeba železo jsme získali nošením kamenů (železných rud) sem a tam, 
z toho železa bylo brnění, pokud se nám u Pepy podařilo narovnat zmačkatý staniol. 
 
 Ale vážně jsme si to užili. Měli jsme doporučené jisté věci, které se nám mohly hodit 
do budoucna, jako je především jídlo, potom brnění, meč (nejlíp zlatý), kůň (to je věc jak 
noha), podkovy, kouzelný plášť a sedmimílové boty. Nesmím taky zapomenout na nějaký 
oves či co, pro to dobrosrdečné zvíře.  
 Teď jsme tedy rytířsky vybaveni koněm, zbrojí a jídlem a můžeme jít do lesa, kde 
s pomocí kouzelných plášťů a podobných vymožeností a samozřejmě též svých schopností, 
získáváme záhadné a zapeklité, ale i úplně jasné nápovědy, jak se chovat k bytostem, s nimiž 
se setkáme. Ale ne, že bychom jim dali koláč a oni nám nápovědu, museli jsme si ji pěkně 
najít. Neměla jsem vážně ani tušení, co se myslí tím 80 (nebo kolik) stupňů na obzoru, když 
jsem s touto radou měla hledat jednu nápovědu. Hlavně jsem nevěděla, odkud mám ty stupně 
počítat. Prostě jsem nemohla tu nápovědu najít a všichni ostatní ve skupince to pochopili, jen 
já ne. A když pak hledal Kája a Pepa mu poradil, že pod svícnem bývá největší tma, tak hledal 
všude, jenom ne pod židlí, na které Pepa seděl☺… A Kiki se taky nezasmál jen tak zadarmo. 
 Ať jsme mu vykládali cokoliv, zůstal s kamennou tváří a doteď ho podezřívám, že se 
nakonec zasmál tomu, jak se Evča dotkla jazykem nosu, částečně i proto, aby nás potěšil, 
když se tak moc snažíme. Myslím, že kdyby chtěl, tak se ani neusměje a nápovědu nám nedá, 
ale jelikož je hodný☺, tak nám ji dal. 
 Tak teď jsme něco málo nápověd získali a jdeme na oběd. Spustil se mezitím déšť a 
zahnal nás do klubovny, Markétky, kde jsme si vyprávěli pohádku o princezně Koloběžce, 
která přijela – nepřijela za králem učesaná – neučesaná, oblečená - neoblečená… však to dál 
znáte☺. No a stejně tak my jsme se pokusili splnit ještě třikrát více podmínek než ta 
vynalézavá dcera rybáře. Ježek nám nechtěl posloužit jako ježek – neježek, tak jsme použili 
jehelníček, ale bylo to od něj ošklivé, že žluté skupince se nabídl dokonce sám … musíme 
mu to odpustit, je to ježek podšitý a s tím už se nedá nic dělat. 



  
 Oblékli jsme si pláštěnky a vyběhli jsme do deště na véélice akční hru. Nemýlím-li se, 
tak dnes jsme rovnou před hradem temného pána. Tak to ho budeme asi dobývat☺. Dovnitř se 
dostaneme pravděpodobně bránou. Pohádkové bytosti, které jsou ještě ovládané Temným 
pánem, střeží bránu velmi přísně. Musíme se tam dostat. Ale sfinga nás nevpustí bez klíče, 
který neznáme, takže je to v pytli. Ale i tak, už jen dostat se od dobíječky životů k bráně dá 
člověku práci, když na něho ze všech stran házejí hadrkoule očarované pohádkové bytosti! 
Každá je totiž svým způsobem nebezpečná. Ale pohádkové bytosti jsou to pořád a musíme se 
k nim chovat opatrně a jemně. Každá z nich má nějakou malou slabůstku a pokud víme 
z nápovědy jakou a jak na ni vyzrát, tak je to skvělé. Třeba obr se děsně bojí trpaslíků, tak si 
stačí dřepnout a hned vás nechá na pokoji, nebo když vás čarodějnice neuvidí, jak se hýbáte, 
tak vám nic neudělá. Některé hodné osůbky, jako třeba medvěd, nám dokonce za jistých 
podmínek dali bonus: hrst medvědích chlupů, která nám pak mohla být užitečná u čaroděje. 
Jak máme zjistit heslo k bráně? U čaroděje. Ale kde je čaroděj? To se neví. Tak k čemu 
vlastně je to běhání sem a tam? Pokud mi nevezmou život medvědi, divoženky a obři, tak mi 
ho vezme sfinga, protože když neznám heslo, tak je po mně. To se pak můžu vrátit zase na 
dobíječku a celé od znova. Ha! Tady sedí nějaká divná osoba. Že by čaroděj? No fakt že jo! 
Dobrý den, dáte mně to heslo prosímvás? No jasně, že nedá. Prý už ho nemá, že už si ho 
někdo vzal a brána se teď pro všechny otevřela. Za bránou byl stan, ve kterém se sešlo 
několik lidí. Vlastně čtyři, protože stan měl naštěstí jistou kapacitu. Teď bylo jejich úkolem 
najít tu někde vevnitř děsně důůůůůůležitý papírek se zaříkadlem, které vypudí Temného 
pána. Našla ho žlutá Lucka a tím se hra zastavila. Všichni se nahrnuli ke stanu, aby viděli ten 
kouzelný papírek. 
 Po večeři jsme šli za Sadílky a dali jsme jim svá semínka. Pak jsme se sešli 
v klubovně. Tak teď už to přijde, teď se s Temným pánem setkáme. Ani se mi to nechce věřit, 
uběhlo to tak rychle. Teď má přijít ta velká chvíle. 
 Rozžehli jsme svíčky a rozmístili je po zemi. Sedli jsme si do kruhu a pak nastalo 
ticho plné očekávání. Najednou se rozrazily dveře a byl to on! Celý v černém. Měl zmoklý 
černý plášť i zmačkaný černý klobouk. Byl tak Temný! Při jeho temnosti se mu ani nedivím, 
že mu lezly na nervy ty svíčky a my všichni, jak jsme seděli v kruhu a mlčeli a poslouchali 
jeho rozzlobený křik. Skupina lidí, která držela v ruce onen kouzelný papírek přečetla jeho 
obsah. 
 
My ze světa lidí jsme po osm dní působili v pohádkové říši. Prožívali jsme a učili se. Naše 
čisté myšlenky zatlačily do pozadí myšlenky temné. Proto už tady v pohádkové říši, Černý 

páne, nemáš co dělat! 
 

 Temný pán zakřičel zlostně a naštvaně, úplně jak to má 
v pohádkách být a zmizel… sice zmizel pěšky, ale i tak nám šel 
mráz po zádech a na nějakou chvíli jsme zůstali celí zkoprnělí.  
 
 Zničili jsme Temného pána! Pohádka má šťastný konec. Celá 
pohádková říše i se všemi svými bytostmi je osvobozená. Tak proč 
se neraduju?  
 Dnes večer mi trvalo dlouho, než jsem usnula. Sedl na mě 
smutek, protože teď najednou nemáme proti komu bojovat. Je po 
všem. Co tu vlastně děláme, když už jsme vykonali to, co bylo 
naším úkolem? Ta myšlenka, že se s pohádkovou říší musíme 
rozloučit, mě tížila velice. Ale byla to pravda.  



 Teď nás bude čekat mnohem těžší boj – v říši lidí. A ten je na celý život, ne jenom na 
osm dní.  
 
PS: A taky mě trochu mrzí, že když jsem s temným tragédem konečně setkala osobně, ani mi 
nestihl dát autogram  

 

9.DEN 
Jak byla Šípková Popoluška s podsadou mírně 

sklerotická 
 

  
 Uááá! Probouzím se do nového dne s vědomím, že dnes pohádkovou říši opustíme. 
 Snad jsem na to připravená. Pája a Baška zorganizovaly ranní rozcvičku, při které nás 
za Ladina hraní na flétnu učily tančit kankán.  
 Z pohádkové říše se dostaneme jedině tak, jak jsme se dostali do ní. To znamená 
pomocí kouzelného lektvaru. No jó, ale Loudilové si lítají kdovíkde, tak si ten čajík budeme, 
jak to tak vypadá, muset uvařit sami. Ale jak na to? Jasně že naši milí rádcovja si s tím vědí 
rady☺! Skupinky, opět teple oblečené, se vydávají do lesa. Ach, kdo to tu na nás čeká? Vždyť 
to je náš bělovlasý kronikář! No jak se máte? Dlouho jsme se neviděli. Kronikář se svým 
úctyhodným věkem ví mnoho. A ví i něco málo o složení kouzelného lektvaru! Ovšem se 
svým věkem je taky mírně sklerotický . 

 Zatímco kronikář vzpomínal, každá skupinka se vzdálila na 
odlehlé místo. V zemi tam normálně rostla klávesnice! To je co? 
Dostali jsme za úkol vyťukat na klávesnici určitý počet čísel, ale 
nikoliv rukama nýbrž nohama a taky jsme nesměli vyťukat dvě čísla 
za sebou, každou číslici vyťukával jiný člověk. Tak jsme střídavě 
šlapali na čísla a oddělovali je hvězdičkou a byla by to hračka… 
kdybychom na to neměli jenom minutu. Po mnoha a mnoha 
neúspěšných pokusech (u některých skupinek pouze po mnoha a u 
některých dokonce jen po několika) jsme to konečně stihli. Kronikář 
si zatím vzpomněl na to složení a našel nám i seznam bylinek. Teď 
mě napadá, kde je máme vzít? Jé! Celý tábor přece pilně sbíráme 
bylinky. Každý večer svědomitě dáváme svá 
semínka pod ochranu Sadílků a ráno si jdeme 

pro čerstvě vyrostlé rostlinky… jenže ty jsou vlastně placaté, na 
kartičkách, tak to je nám na nic. Naštěstí jsou rádcové šikovní. 
Proměnili s pomocí Sadílků naše placaté bylinky v trojrozměrné a 
poschovávali nám je na cestách vyznačených fáborky. Červení mají 
červené fáborky, modří modré, žlutí žluté, zelení oranžové☺ a každá 
skupinka vzorně kráčí po své stezce. Cestou nacházíme pytlíčky plné 
bylinek, zavěšené na větvích a ukryté mezi listím. Snad už jsme je 
našli všechny. Ale zase je tu problém .  Nemáme všechny bylinky, 
které potřebujeme na lektvar. No počkat. My je sice nemáme, ale to, 
co nám chybí, můžou mít ostatní skupinky a my zas to, co chybí jim. 
To jsme to chytře vymysleli! Bylinky jsme dali dohromady a vybrali 
ty, které budeme potřebovat.  Teď se přesouváme do tábora, kde v kotlíku už bublá horká 
voda. V určeném pořadí a míře sypeme do kotlíku ty kouzelné přísady. Kolem nás se vznáší 
pára… i když ta se tam vznáší už od rána, protože mlžný mrak se na náš tábor posadil a ještě 



si neodsedl, ale teď dodává obřadu na kouzelnosti. Když je lektvar hotový, obřadně ho 
rozléváme do hrníčků. Chvilku váhám, jestli to mám opravdu pít. Co kdybych tu zůstala? Ale 
né. Vždyť musím domů za maminkou☺! Tak sbohemte Loudilové, Sadílci, princi Drsoni, 
Bohdanko, krkavci, Zlouni, Koloběžko a další☺. Do Ohňové země už se nepodívám . Nu 
což. Tak tedy na zdraví! Nevypili jsme všechen čajík, aby se i kuchařky (a kuchař!) dostali 
domů.  
 
 Poté, co jsme poobědvali úplně normálního, nepohádkového oběda jsme šli uklízet 
stejně nepohádkové odpadky kolem tábora. Pohádkovou říši už jsme od zlých myšlenek 
očistili a jestli chceme očistit i tu lidskou, můžeme rovnou začít☺. Ale že jich tu je, těch 
odpadků! Je to velmi špinavá práce, ale zvládneme to. Na závěr si dáme vítězné foto úklidové 
čety a jejích úlovků. 
 
 Ještě jednou jsme zapózovali, když jsme se později fotili pod hradbou všichni… 
vlastně ne všichni, rádci měli opět navrch – vylezli si o patro výš, přímo na hradbu. Na 
fotkách to vypadá, skoro jakoby pod nimi praskala, protože dole je uvolněné jedno prkno.  
 Takže síííííír☺! Radka ještě nebyla nahoře a přeběhla přes záběr. Tak ještě jednou 
síííííííír!... a pak ještě několik pokusů a nakonec jsme úspěšně vyfoceni. Odpolední klid i 
odpolední program se nám (krom toho uklízení odpadků a focení) spojily v jedno velké volno, 
které bylo využito především k balení věcí, spaní, psaní dopísků na táborák a případné 
nacvičování scének.  
 
 A teď nastal ten slavnostní, přeslavnostní okamžik. Táborák začíná. Hranice je 
přichystána, Evča, Baška, Tomáš a Lidka rozžíhají táborový oheň. Povstaňme a zpívejme. 
Zazpívali jsme si svou „hymnu“, Náměšť. 
 Vyhlásil se nejpořádnější stan s podsadou☺ a to Maričin a Barborčin. Též se 
vyhlásilo, kolik bylinek která skupinka získala a rozdali se melouny, dort a bonbóny. 
 K večeři byla pizza, sice mírně připálená, ale dobrá. Jenom škoda, že jsme pro ni 
odcházeli od táboráku k okýnku a tím jsme se jaksi rozptýlili po táboře a táborák tím ztratil 
kousek své obřadnosti. Ale scénky si nikdo nenechal ujít a dobře udělal, jelikož by přišel o 
umělecký zážitek vysoké úrovně. Zvláště při módní přehlídce, která byla velmi úspěšná, takže 
jako bonus diváci získali radu, jakými způsoby lze nosit sluneční brýle. Také loutkové divadlo 
– generálka hry Šípková Růženka bylo óká (O.K.), i když loutky často mizely pod plachtou a 
nebyly moc vidět. Veliké popularity dosáhly dvě hollywoodské hvězdy: marťan Artetexis a 
jeho přítelkyně Hortenzie (můžete jí říkat Horty☺). Ovšem nejvíc óká byla Popoluška! Čistě 
slovenská scénka, ve které Popolušku hrál Marek. Cílem herců bylo zachovat kamennou tvář, 
i když se publikum směje, až se za břicho popadá. Sice byly některé postavy přistiženy, jak 
potlačují úsměv, ale moc lidí si toho nevšimlo, jelikož všichni měli slzy v očích. Bylo to totiž 
tak dojemné… to moc ne, spíše to bylo velmi humorné.  
 Aby nás nemrzelo, že jsme nakonec nenavštívili Ohňovou zemi, přišla za námi její 
zástupkyně, ohňová víla. Tak jsme si symbolicky napsali na papírek nějaký nešvar a ona ty 
papírky spálila v plamenech. Pak naběhla četa rozdávačů a porozdávala všechny dopísky. No, 
a než jsme se znaveni odpotáceli do svých pelíšků, zpívalo se a povídalo, až vyhasnul 
poslední uhlík. 
 
 

 
 



10.DEN 
Loučení, obydlování, uklízení, odjíždění… a zase 

bahno 
 

  
 Po včerejším táboráčku jsme značně nevyspalí. Teď už se jen balíme, uklízíme, 
vyklízíme. Tábor je nyní pod invazí truchlivé a loučivé nálady.  
 Poslední společný nástup. Vlajka klesá dolů za tklivé písně flétny. Potom nastává 
vyklízení tábora. Z terasy postupně mizí ešusy, vzkazovníček a celý tábor se zdá tak nějak 
pustší.   
 A už začíná ubývat i účastníků, loučíme se. Narychlo si ještě měníme adresy a čísla na 
mobil. Už se neudržím a plakám . Achich, ach. Je to tak dojemné.  
 Toš teda tašku do auta a sbohem Ostrý Kameni… ikdyž jsi tak zabahněný, mám tě 
ráda, se všemi tvými lesy, loukami  škvory (několik si jich beru domů na památku, nechtěli 
opustit pohodlí mé tašky). 
 

Tábor už končí, ale máme před sebou eště skoro celé prázdniny. 
Tak zase za rok. Pápá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁZORY NA HRY: 
 
Zlouni:  
-Dobrá hra, jenom škoda, že na ni nebylo víc času, jinak……. Ježku super! Dulča 
-Byli moc zlí 
-Fakt skvělé, až na ty kopřivy a taky to běhání 
 
Lexikon: 
-Nápad dobrý, všechno ostatní už ne tak dobrý 
-Nejlepší byly scénky… ikdyž poněkud nebezpečné (myslím to s tó sekeró) 
-Bolí mě z toho nohy 
-Jste nás chtěli utahat, co? Ale jinak celkem fajn. 
-Úžasné, hlavně po tom, co se lexikonu unavili 
 
 



7krkavců: 
-Až na tu pavučinu dobré, někdo jako já prostě nemá šanci 
-Jo, ta pavučina byla fakt brutus 
-Velmi poučné 
-Uvědomila jsem si, kolik toho zbytečně natlacháme 
-Skvělé, úžasné, bezvadné, strhujíčně připravené! Díky! Díky! Díky! 
 
Řemesla a získávání informací: 
-Bavilo mě to… no, to ostatně všecko 
-Až na ty dřepy… 
-Úžasné, skvělé, super duper hyper, prostě cooool!! 
-Nejlepší byla Zdenka a Pepa 
 
Princezna Koloběžka:  
-Nejlepší byli zubatí – nezubatí  
-Dobrý, ale kde byla ta koloběžka? 
 
Dešťová hra – získávání formule: 
-Co měl dělat ten medvěd?... já od něho žádnou srst nedostala 
-Mohli jste teda fakt objednat lepší počasí 
 
Andílci: 
-krááása, i ta báseň o Hlúpém Janku, co říkala babička 
-Sice vznikl mírný chaos, ale jinak príma 
 
Poražení Temného pána: 
-Porazili jsme ho příliš brzo 
-Moc dlouho u nás nepobyl  
-A s kym teď jako budem bojovat, když je kaput? 
-Bylo to celé tak rychlé a zbrklé, že jsem ani nepostřehla, jak se to semlelo. 
 
 
HLODY: z nástěnky 
-Takže modrá skupinka dostane modré fáborky, protože je modrá a zelená skupinka oranžové, 
protože je zelená. 
-Marika drží bobříka… mlčení 
 A proč mluví? 
 Protože je ráno. 
 Aha. 
-Zdeník: „… na své cestě potkáte mnoho nebezpečství…“ 
-Pikinka: „… hlavně když je blahno…“ 
-Pan Vítek označil pani Sadílkovou jako pani Sedlíkovou. 
-Peťa: „Všechny boty co tu spí tu nebudou!“ 
-Babička:„Kdo to byl, kdo to byl, kdo mě v noci políbil?“ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


