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Skřítci 
Téma 

V pohádkovém světě skřítků dochází k tradičnímu souboji dobra se zlem. Dobro vítězí 

jenom díky pomoci dětí. Zaměřili jsme se také na ochranu přírody. 

 

Průběh dobrodružství  

Seznamujeme se s Hubertem, králem skřítčí říše, neposedným Houbíkem a tichým 

Sparkem, ale také s Frentem, který záludně převzal vládu nad královstvím a zmocnil 

se Harmonýře. To je tajemný předmět, který pomáhá zachovávat rovnováhu v 

přírodě. Díky Sparkovi získáváme Harmonýř. Chybí v něm však Planetony, bez nich 

Harmonýř pozbývá své moci. Dva má Hubert, zbylé dva však drží Frent. My je ale 

vybojujeme, když přemáháme Trojhlavce i Frenta. Nakonec vymyslíme i to, co 

znamená Ameron – je to přátelství. Jakožto symbol přátelství vkládáme do 

Harmonýře čtyři kůrová srdíčka. Za odměnu se nám zjevuje bůh všech skřítků Amer, 

ukazuje nám skřítčí městečko, kde nacházíme poklad – malé hliněné trojtrpaslíky.  

Samotný tábor, když už nás potkali ti skřítci, jsme rozdělili do čtyř ročních období, z 

nichž každé mělo své vyvrcholení: období rozpuku a květu - pálení Moreny, období 

mláďat a plodů - složení jablka, období žlutého listí - pouštění draků, období bílého 

snu – Vánoce. 

 

S kým jsme se potkali  

Houbík s hříbkovitou hlavou , Hubert, Spark sršící jiskrami, Kryštof, Frent, Trojhlavec se 

třemi hlavami, Vodník, Amer. 
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Co jsme měli na táboře 

Bodování družinek. Prostorová maketa krajiny, v níž jsme naznačili čtvero ročních 

období. Každá družinka měla svou vlastnoručně nakreslenou vlaječku (cca 4 cm 

velkou) připevněnou na špendlíku, s níž putovala přes polystyrénové hory a doly… 

 

Hodnosti. Hodnosti se jmenovaly žbloud, žoudl, žižla, žbrbla a byli to skřítci, kterým se 

postupně zvětšovala čepice. Jejich obrázky se lepily do knížeček, co měly obal ze 

šedého koberce. 

 

Harmonýř. Předmět zachovávající rovnováhu v přírodě. Měl tvar jehlanu a ze čtyř 

stran se do něj vkládaly Planetony se základními elementy – vzduchem, vodou, 

ohněm a zemí. Vkládal se do něj i Ameron neboli čtyřdílné srdce z kůry. 

  

Vlajka a tričko. V každé ze čtvrtin kolečka byl symbol představující jedno ze čtyř 

ročních období. Květ pro jaro, sluníčko za léto, podzimní list a vločka coby zima.  

 

Knížka s pohádkou. Vyprávěla příhody statečného rytíře Mikuláše, který po celý rok 

putoval za princeznou Hedvikou a na své cestě zažíval příhody, které korespondovaly 

s hrami, co jsme předtím či vzápětí poté hráli. 

 

Závěrečný dar. Keramická soška se třemi postavami – Huberta, Houbíka a Sparka. 
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Vedoucí 

HV   Jéňa Štursa 

ZHV   David Marouš 

OV   Petra Bělská 

Katka Rögnerová 

Pavka Sýkorová 

Honza Kako Štursa 

Jakub Jackobs Esterka 

Manu Esterková 

P   Petra Pražáková 

Veronika Majerová 

Dušan Stoklasa 

Jára Nosek 

Terka Štursová 

Kuchaři  Petr Modrásek (?) Navrátil 

Petr Zmek 

Hospodář  Jéňa Štursa 

Řidič   Petich Škvor 

Zdravotnice  Lenka Marlenka Fedorová 
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Názvy družinek a jejich členové 

1. Olšáci 

(hnědá) 

Vlasta Mlejnek 

Lenka Grofová 

Petr Orlovský 

Katka Šedová 

Tomáš Oťas Vávra 

 

Goblini 

Tereza Vávrová 

Pavel Orlovský 

Klára Šalamounová 

Slávek Alfonz Tichý 

 

Elfové 

Jára Nosek 

 

Hobiti 

(zelená) 

Liba Stoklasová 

Matěj Nechvátal 

Aleš Bílík 

 

Rusalky a utopenci 

(modrozelená) 

Milka Solský 

Simča Holubová 

Tomáš Černý 
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Lucka Mrázková 

 

Druidové 

(červená) 

Ondra Jíra 

Iva Podroužková 

 

Svižníci 

(žlutá) 

Přemek Procházka 

Katka Bílíková 

Jan Roubíček 

 

Další děti: Martin Beránek, Veronika Beránková, Veronika Grossová, David 

Heidelberger, Jakub Chroust, Míra Jakš, Lukáš Kleinberg, Tomáš Krbec, Richard 

Macura, Honza Mareš, Matěj Mareš, Jakub Molin, Jana Moudrá, Alena Myšičková, 

Ivana Myšičková, Jára Němec, Ondra Peli Pelikán, Petr Schiller, Hana Teta Skořepová, 

Emilie Šeregová, Martin Šimek, Martin Tlustý, Pavlína Židlička Židlíková, Katka Žvejka 

Žváčková, Láďa Hemmer, Zuzana Matoušková, Anežka Frouzová, Alžběta Frouzová, 

Tomáš Kroupa, Dominika Brabcová, Jakub Halamka, Robert Hůlek, Petr Hůlek, 

Magda Šalamounová, Milan Kopáček 
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Zajímavosti 

■ Vybraní jedinci z každé družinky nabídli svá těla jako malířská plátna. Co si 

pamatujeme, Alfonz 

skončil druhý. Pak se šla umělecká díla umýt. 

■ Jedna družinka si zvolila název Rusalky a utopenci, což není nejkratší. Vedoucí jí 

proto říkali Rusopenci. 

■ Se svým vystoupením dorazil i slavný kouzelník vypadající jako Rasputin a propíchl 

Katce Rögnerové hlavu. 

■ Petra a Verča přijely na tábor až druhý den večer. Měly jet tranzitem, ale ten byl 

obsazený. Vydaly se k autobusu, který jim však ujel. A to i přesto, že na odjíždějící bus 

živě mávaly. I rozesmáté děti jim mávaly, netušíce ovšem, že prakťošky rozverně 

nezdraví, nýbrž zoufale gestikulují, aby bus zastavil. 

■ Oddávajícími skřítky byli Jára Nosek a Katka Rögnerová. 
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Hymna 

 

Pohádka 
(text Petr Škvor, hudba Martin Havel) 

 

Poslyšte pohádku o říši skřítků 
vládnul tam moudrý král žili si v klídku 
neznali starostí, ani hříchu 
jen slzy radosti, vrásky smíchu, na na na na na na 
 
Za čas král chuděra, pod vousy bručí 
cpete si panděra, v hlavách vám kručí 
zmámil vás kamínek, zvedáte číš 
nad naší říší tak kreslíte kříž, na na na na na na 
 
Přestaňte syslit a vylezte z tůně 
kolem se koukněte, jak náš svět stůně 
než skončí i druhou nohou v hrobě 
v podobných hledejte pomoc sobě, na na na na na na 
 
S dospělci chodí to od šesti k pěti 
nevidí neslyší, co cítí děti 
že máme společné, co nás pálí 
že skřítky nedělá, že jsou malí, na na na na na na 
 
 
 
Hubertova ukolébavka 
 
Skřítku, pověz skřítkovi 
skřivan dříme ve křoví na na na na 
dříve, než se sešeří 
zavrtej se do peří na na na na 
Za rozbřesku větříček, 
přivítá pár Jiřiček na na na na 
přemýšlej, co za příběh, 
přinesou nám na křídlech na na na na…. 


