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Brána času 
Téma 

Země je živá bytost. Učíme se s ní komunikovat tak, jak to uměli naši dávní předkové. 

 

Průběh dobrodružství na táboře  

Přijíždíme na tábor a vidíme, jak na naší Louce pracují geodeti. Je to proto, že náš 

tábor a jeho okolí ohrožuje stavba kamenolomu. Zase se musíme stěhovat! Nebo je 

ještě šance?! Do hry vstupuje starostka: prý nemůže nic dělat, zastupitelstvo rozhodlo, 

že děláme binec a nemá význam chránit tento kus krajiny. Leda bychom dokázali, že 

to význam má. Podle toho se také odvíjí naše chování na táboře. V lese neřveme, 

třídíme odpad, zaměřujeme se na problematiku ničení krajiny atd. 

 

Pomáhá nám J. S. – první kadovský farář (L. P. 997), vědec, který ve svém čase uměl 

komunikovat se Zemí a vizuálně cestovat v čase jako pohanští Druidi. Díky němu 

objevíme na faře svitky. 

A taky jeho poznámky k rozluštění řeči Země a návod, jak se podívat do minulosti 

ještě starší, než z které pocházel on sám. Objevíme kruh menhirů v lese, sestavíme 

kruhovou bránu a spojením dvou protikladů v trhlině času se nám zjeví obrazy z dob, 

kdy lidé přirozeně rozmlouvali se Zemí a žili s ní v harmonii. Podle nich se naučíme 

komunikovat se Zemí a chovat se k ní jako k živé bytosti. 
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Co jsme všechno na táboře měli 

 

Rozlišení družinek. Malá barevná kovová a provrtaná placka s obrázkem Loukaře, 

která se nosila na gumičce na krku. 

 

Bodování družinek. Zaznamenáválo se na velké deskové hře, podle získaných bodů 

dostávaly družinky peníze, za které budovaly svá sídla. Cílem bylo udržení 

ekorovnováhy. 

 

Hodnosti. Jmenovaly se neználek, učedník, tovaryš a mistr. Jejich získání se projevilo 

barevným korálkem na šňůrku na krk. 

 

Brána času s kruhem. Když jsme se drželi za ruce a prošli kruhem, objevil se obraz 

doprovázený hlasem J. S. 

 

Menhiry. Osm stojících kamenů usazených do kruhu, u nichž jsme prolézali Bránou 

času a sledovali obrazy z dávných dob. 

 

Závěrečný dar. Malá brána času, z níž vystupuje obličej. 
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Vedoucí 

 

HV   Jéňa Štursa 

ZHV   Jakub Jackobs Esterka 

OV   Terka Štursová 

Petra Pražáková 

Verča Majerová 

Katka Rögnerová 

Pavka Sýkorová 

Milič Solský 

Přemek Procházka 

P   Jára Němec 

Míra Jakš 

Honza Balda Balík 

Matěj Nechvátal 

Lenka Grofová 

Kuchaři  Iva Bába Svobodová 

Víťa Smékal 

Ema Burgetová 

Hospodář  Jéňa Štursa 

Řidič   Petich Škvor 

Zdravotnice  Vlaďka Vačice Svítilová 
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Názvy družinek a jejich členové 

1. Sopel 

(oranžová) 

Luxus Peřestý 

Kryštof Kikin Peřestý 

Káťa Tomanová 

Anna Dulka Klíčová 

Míša Böhrer 

Martin Beránek 

Ostap Struzhak 

 

2. PETlahve 

(šedivá) 

Ondra Peli Pelikán 

Jirka Balíček Balík 

Anežka Navrátilová 

Dominik Hájek 

Dan Beránek 

Anna Rozehnalová 

 

3. Smrkánci 

(žlutá) 

Matěj Mareš 

Matěj Svatoň 

Jakub Mahoni Brejcha 

Hanýz Petržík 

Tereza Píca Picková 

Kačka Žvejka Žváčková 

Michal Bílek 
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4. Green pis 

(zelená) 

Dejn Konečný 

Hanuš Gočár 

Ája Hrivňáková 

Káťa Klíčová 

Aleš Bílík 

Lukáš Frunc 

 

5. Svoz KO 

(fialová) 

Vojta Sojka Abrhám 

Míša Klíště Krčmář 

Gábina Krčmářová 

Klára Bímová 

Petr Šípek 

Míša Bayerová 

David pan Valtr 

 

6. Ekománi 

(červená) 

Simča Holubová 

Matěj Ryston 

Láďa Pilař 

Darek Hrivňák 

Vojta Navrátil 

Verča Beránková 

Pája Smékalová j.h. 
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Zajímavosti 

■ Dvě kůzlata – Cvrček a Matylda – přivezená ze soukromé kozí farmy ve Stašově se 

stala v pravdě mazlíčky tábora. Ve své ohrádce ani neposeděla a neustále 

okupovala kuchyň, pomeják či dětské stany. Ani přístřešek na věčný oheň jim nebyl 

překážkou. Dokonce si vyšla s Jéňou a Péťou na vyputování, ovšem běda, jak spatřila 

stádečko cyklistů! Bez ptaní se k nim připojila, a než se Jéňa naděl, byla na čele 

pelotonu. Ale vše nakonec dobře dopadlo. Matylda se vrátila do svého stáda, a 

když vyrostla, dojila mléko na sýry jako ostatní kozy. Ani Cvrčka jsme nesnědli, jak jsme 

měli původně v úmyslu. Naopak jsme mu koupili svobodu za tržní cenu kilogramu živé 

váhy krát jeho hmotnost. Dodnes spásá stráně na hradě Točníku. 

■ Byli jsme na velmi působivé a zajímavé exkurzi v kamenolomu. 

■ Kuchařka Iva Bába Svobodová se definitivně loučila s táborem. Uspořádali jsme jí 

babský večer. A příští rok jela zase. 

■ Při koupání jsme v rybníku úplně náhodou našli podivný dřevěný povoz z nějakého z 

předminulých století, který jsme potom využili na lecjaké blbosti. 

■ Podnikli jsme výlet na hrad Rabí. 

■ Přijel koňák s koňmi a povozil nás. 

■ Na divadýlkách hráli vedoucí balet Ozonová díra. Jéňa jako batole zachraňuje 

svět před zlými freony a zacpává špuntem ozonovou díru. Děti hrály ekotématické 

hry na zadaný žánr, např. horor o třídění odpadu. 

■ Živé obrazy nabídly problematiku globálního životního prostředí. Třeba Rozzuřený 

zemědělec žádá o dotace u Evropské unie. 

■ Svatebčany oddával druid Jackobs. Svatebčané? Káťa Klíčová a Vojta Sojka 

Abrhám, Tereza Píca Picková a Darek Hrivňák, Anna Dulka Klíčová a Míša Klíště 

Krčmář, Klára Bímová a Hanuš Gočár. 

 

Pořadí jednotlivců 

1. Aleš Bílík 
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Hymna 

Dáma Zem 
(hudba a text Jakub Esterka) 

 

Zasypán je na kopci 

z megalitů chrám, 

zapomněli žalobci 

nejenom kde stál. 

Ale někdy za noci, 

když se touláš sám, 

vytušíš s mou pomocí, 

kdo jej zosnoval. 

 

Má Zem je moje dáma, 

já hrávám s ní rád, 

až půjdu do neznáma, 

ona mávne mi snad. 

A že to není fáma, 

do řeči s náma se dá. 

Kde teď i včera splývá, 

tam bývá zem má. 

 

Dlouho mlčeli jsme o kráse, 

v kterou vykvétá, 

myslel jsem, že nedá se 

začít od léta. 

I když má odřený kolena 

a jizev víc než pár, 

pro otevřený duše 

střeží mocný dar. 

 


