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Čerti 
Téma 

Když dáme hlavy dohromady a spojíme své síly, tak můžeme bojovat třeba i s 

peklem. 

 

Průběh táborového dobrodružství  

Z kroniky nalezené na faře zjišťujeme, že v okolí Kadova žil v dobách císaře Karla IV. 

lump, který se kvůli zisku majetku spojil s čertem. Místo sebe ale do pekla nastrčil 

svého synovce, který nás zanedlouho z pekla kontaktuje. A pak se nám zjeví čert, 

dobrák, jemuž jde o spravedlnost. Nabídne nám, že se můžeme pokusit vyhádat s 

peklem duši toho nebožáka. Je to však trochu riskantní, protože jestli čerta 

nepřehádáme, propadneme peklu my. Čert nám dá postupně tři hádanky. S těmi si 

naštěstí poradíme, na závěr vyrobíme na základě různých indicií od čerta elixír, 

kterým pokropíme vchod do pekla…. A protože jsme všechno uhodli a všechny 

indicie pochopili správně, osvobodíme chlapcovu duši. 

 

S kým jsme se potkali 

Klučina, čert. 

 

Čertovské hádanky 

1. Hádanka s bílými a černými čepicemi – stojí tři pánové s černým kloboukem. Kdo z 

nich přijde na to, jaký má na své hlavě? 

2. Na rozcestí stojí tři záhadné postavy. Jedna vždy mluví pravdu, jedna vždy lže a 

jedna občas lže a občas mluví pravdu. Jak dvěma otázkami, které můžeš položit 

kterékoliv z postav (možno položit i každou z nich jiné postavě), zjistit, která cesta 

vede do nebe? 
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3. V místě, kde by měl být vchod do pekla, stojí cizinec, který místo ano a ne říká bal 

a ga. Ale nevíme, co znamená ano a co ne. Jak zní otázka, díky níž zjistíme, zda stojí 

opravdu u správného vchodu do pekla? 

 

Co jsme všechno měli na táboře 

Rozlišení družinek. Osm barevných korálků, vždy po dvou mezi dvěma uzlíky. 

 

Bodování družinek. Říkalo se mu Klání družin, byla to zároveň desková hra. Souviselo s 

tím, že celá hra byla situovaná do doby Karla IV. Podle bodů získaných v jednotlivých 

hrách družinky nakupovaly pozemky, dobytek, stavěly usedlosti a hrady. A taky 

budovaly vojska, aby mohly svůj majetek chránit. Když se pak setkaly na sousedních 

pozemcích nepřátelské družiny, strhla se mela. Do toho bylo uprostřed hracího pole 

peklo, které zasahovalo nenadálými akcemi do hry a usměrňovalo příliš agresivní 

družinky. 

 

Družinkový erb. Každá družinka si vyráběla svůj erb, malovala ho na látku. 

 

Vzkazy na pergamenech od čerta, mapy s místy, kde se nám měl zjevovat čert nebo 

kde jsme měli najít důležité indicie, stará lampička, kterou jsme nahřívali pergamen s 

tajným písmem… 

 

Vlajka. Černý trojzubec ve žlutě orámovaném bílém kolečku. 

 

Závěrečný dar. Soška čerta. 
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Vedoucí 

HV   Jéňa Štursa 

OV   Petra Letadlo Bělská 

Téra Štursová 

Katka Rögnerová 

Honza Kako Štursa 

P   Přéma Procházka 

Lenka Grofová 

Milič Solský 

Kuchaři  Víťa Smékal 

Vlasta Mlejnek 

Hospodář  Jéňa Štursa 

Řidič   Petich Škvor 

Zdravotnice  Hanka Blehová 
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Názvy družinek a jejich členové 

Lirimáci 

(červení) 

Matěj Mareš 

Káťa Klíčová 

Ondra Peli Pelikán 

Vojta Navrátil 

Šárka Švábová 

David pan Valtr 

 

Castilíci 

(modří) 

Jára Němec 

Daniela Lorencová 

Terka Píca Picková 

Jirka Balíček Balík 

Kryštof Kikin Peřestý 

Lucka Čadková 

 

Paesanti 

(fialoví) 

Míra Jakš 

Míša Bayerová 

Michal Šípek 

Vítek Luxus Peřestý 

Honzík Smékal 

+nějaká holka 
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Kavalíři 

(oranžoví) 

Mates Nechvátal 

Terka Kohy Kohoutová 

Aleš Bílík 

Dominik Hájek 

Eliška Švábová 

Anna Dulka Klíčová 

 

Patrioti 

(zelení) 

Honza Balda Balík 

Dejn Konečný 

Simča Holubová 

Míša Klíště Krčmář 

Gábina Krčmářová 

Renata Šrámková 

Pája Smékalová 
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Zajímavosti 

■ Sluneční louka, Chválkov, Vyhnanice a teď Kadov! Je to už čtvrté místo, na kterém 

Loukaři pořádají své dětské tábory. 

 

■ Z Vyhnanic jsme se stěhovali do Kadova kamionem. Hned jak jsme přijeli a vybalili 

kamion, běželi jsme se podívat po okolí. Všude kameny – nad táborem velký obětní 

kámen, nedaleko Čertovy náramky. Holt kamenitý kraj. 

 

■ Taky tu je všude spousta mravenišť. To je známka toho, že se jedná o zdravý les. 

 

■ Pumpování z nové pumpy se stalo součástí her a pochopitelně i bobříka síly. 

 

■ Jackobs složil speciální píseň věnovanou Kadovu s názvem Pro Kadov.  

Tady je: 

 

Dlouhá cesta vede přes vysočinu, temnej les 

když zima sype nový závěje 

ale až na jaře spočinu a najdem novou otčinu 

lidem svitne naděje 

 

Jen mý přání vede mě, kořen vpustit do země 

a na chvíli svý místo někde mít 

patřit třeba k viklanu a tělo složit do stanu 

a jenom krásný ráno chtít 

 

Ale když to musí být, tak umíme jak vítr 

podzimní listí z louky uklidit 

A nocí dlouho jít a brodit kalnou vodu 

na chvíli bejt stěhovavej lid 
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Kámen tady a kámen tam, všude kam se podívám 

asi je to kamenitej kraj 

ale… dobrý lidi zdobí máj, ku hradu se táhne háj 

i na žízeň něco maj’ 

 

Dám si nohu přes nohu, tři šutry do batohu, 

kde je nízká tráva zakotvím 

a když trochu zafouká a lítost padne do oka, 

že je s váma dobře vím 

6. Jako živé obrazy se předváděly výjevy ze středověkého života. 

7. Na svatbách se brali Balda a Píca, Aleš a Káťa Klíčová, Matěj Mareš a Renata 

Šrámková 

 

 

 

 

Pořadí bodování jednotlivců 

1. Eliška Švábová 
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Hymna 

 

Hádání s čertem 
(hudba Přemek Procházka, text Petich Škvor) 

 

V pekle se po uši máchám 

v duši přitom ani šrám 

kdo přehádá čerta, čekám 

kdo si vsadí krví svou 

 

Můj milej, tak dím 

to, co schvátím, nenavrátím. 

Můj Racku, to znáš, 

nepřehádáš a smůlu máš 

 

Takovejch much jednou ranou 

v pekle kluk i s čertama, 

copak si na Ďábla troufnou, 

kdo si pak vsadí krví svou 

 

Hej, chlape, si piš, 

hříchy vážím, v kotli smažím 

Hej, Konráde, slyš, 

dobře mi čiň, peklem platím 


