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Knihomolíci 
Téma 

Knížky nejsou nuda. Poznáme to díky tomu, že se do dějů čtyř známých literárních 

příběhů dostáváme. A pak taky zase bojujeme s lumpy. 

 

Průběh celotáborového dobrodružství  

Knihomolíkům, lesním postavičkám milujícím knihy, ukradli Klepetníci čtyři předměty z 

různých knížek a ukryli je v Trůnici. Naším úkolem je zmocnit se Trůnice a předměty 

postupně předat těm postavám, kterým v literárních dílech patří. Během čtrnácti dnů 

tak vracíme náhrdelník francouzské královně Anně ze Tří mušketýrů, dýku Robinsonu 

Crusoe, zlaté kapradí Mikšovi z pohádky o Zlatém kapradí a úmluvu o mlčení mezi 

Tomem a Huckem z knihy Dobrodružství Toma Sawyera. 

Když se nám to podaří, začne se na nás zlobit Skeletus, vrchní Klepetník. Naše úsilí mu 

totiž maří plány. Pro výstrahu zahubí Knihomolíka Písmenka, jenže my se nevzdáváme. 

S pomocí ostatních Knihomolíků zjišťujeme Skeletova tajemství a přemáháme ho. 
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Názvy družinek (podle pořadí) a jejich členové (na prvním místě vedoucí) 

 
1. Urputní Literáni 

(žlutá) 

Káťa Klíčová 

Jirka Baleeček Balík 

Zlatka Slavíková 

Jakub Mahoney Brejcha 

Vojta Zoubek 

Anička Rozehnalová 

Katka Gedžitka Sankotová 

 

2. Karfíci 

(zelená) 

Gábina Sommerová 

Aleš Karfík Bílík 

Petr Krtek Šimáček 

David pan Valtr 

An Dulka Klíčová 

Kačka Tomanová 

Sandra Irová 

 

3. Ostružiny 

(fialová) 

Anežka Navrátilová 

Verča Sankotová 

Otík Volek 

Matěj Kouša 

Michal Horst Šimáček 

Leonka Šubrtová 
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4. Argonauti 

(hnědá) 

Máša Nechvátalová 

Anička Lukešová 

Lukáš Mě´řa Měřička 

Alice Ája Péro Hrivňáková 

Klára Pop Machačová 

Petr Opičák Brázda 

Péťa Hatáková 

 

5. Řečníci 

(modrá) 

Tereza Píca Picková 

Janička Tomíčková 

Terka Ebertová 

Terka Volková 

Vojta Sestra Navrátil 

Ondra Haták 

Marek Černý 

 

6. Imichidové 

(červená) 

Eliška (M)Eloun Hedbávná 

Hanuš Gočár 

José Gočár 

Dominik Hájek 

Terka O’Termer 

Izka Bayerová 

Verča Vodilová 
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Rozlišení družinek: Různobarevné čtverečky s písmenky L, O, U, K, A, Ř, I, dané 

písmenko zároveň bylo prvním písmenem názvu družinky. L byli vedoucí. 

 

Bodování družinek: Knihovna se sedmi regály, v každém z nich měla jedna družinka 

své knihy. Ty se množily spolu se získanými body. 

 

Co jsme všechno měli na táboře 

1. Trůnice. Dřevěná bedýnka se čtyřmi schránkami, do nichž si Klepetníci schovali 

předměty z knížek, které ukradli Knihomolíkům. Každá schránka měla svůj klíč. 

2. Čtyři předměty. Ležely v Trůnici, my jsme je postupně předávali těm literárním 

postavám, jimž patřily. Byl to náhrdelník francouzské královny Anny ze Tří mušketýrů, 

dýka Robinsona Crusoa, zlatá semínka ze Zlatého kapradí, úmluva mezi Tomem 

Sawyerem a Huckleberrym Finnem z knihy Dobrodružství Toma Sawyera. 

3. Obří triangulus. Velký dřevěný trojúhelník. Když nám bylo nejhůř, bušili jsme do něj 

dřevěnými palicemi, čímž jsme přivolali na pomoc Knihomolíky. 

4. Utržená ruka. Patřila Skeletovi a přišel o ni, když ji strkal, kam neměl. Věděli jsme, že 

na místě, kde se nachází, je Skeletus slabý. 

5. Lebka s funkcí šému. Malá bílá lebka, kterou jsme hodili podle knihomolího návodu 

do lesa na místě, kde jsme objevili utrženou ruku. Na sto kroků od místa dopadu se 

pak objevil Skeletus. 

6. Kostěná věž. Přes dva metry vysoká kamenná věž, na které byly vyskládané kosti a 

z níž trčely červené klacky. Na vrcholu seděla lebka, v níž se nacházel Skeletův život. 

7. Skeletův život. Malá houba pýchavka, naplněná vápnem. Tuto kuličku jsme našli 

uvnitř lebky umístěné na vrcholu Kostěné věže. Pak jsme ji rozbili, čímž jsme Skeleta 

zahubili. 

8. Tužka s gumou. Tou Skeletus gumoval Písmenka. 

9. Arch úkolů. Velká čtvrtka s úkoly, které nás během tábora čekají. My jsme do něj 

dopisovali, jaký předmět jsme měli odevzdat a z jaké pocházel knihy. 

10. Vlajka. Otevřená kniha. 
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11. Tričko se znakem tábora. Kruhový, ve čtyřech výsečích byly čtyři předměty z 

Trůnice. 

12. Mince. Malá cínová mince s obrázkem otevřené knihy. Truhličku s nimi našly děti 

na závěr sawyerovského příběhu, byl to poklad ukradený Joe Indiánem. 

13. Jehlan se čtyřmi motivy. Malý hnědý dřevěný čtyřboký jehlánek, na každé ze stran 

byl obrázek jednoho předmětu z Trůnice. 
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Vedoucí  

HV  Jan Jéňa Štursa 

ZHV  Jakub Jackopes Esterka 

OV  Pavla Pafka Sýkorová 

Manu Máňa Esterková 

Jan Kako Štursa 

Michal Esterázy Esterka 

Praktikanti Matěj Mates Nechvátal 

Jára Němec 

Míra Jakš 

Jan Balda Balík 

Ondra Peli Pelikán 

Míša Bayerová 

Simča Holubová 

Hospodář  Jan Jéňa Štursa 

Petr Škvor 

Kuchař  Iva Bába Svobodová 

Petr Škvor 

Přéma Procházka 

Řidič:   Milka Solský 

Ondra Jíra se svou blondýnou 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HISTORIE TÁBORA 2006 
Zajímavosti 

■ Zajímavé bylo, že podobný příběh jako my prožili posléze i kamarádi z druhého 

běhu.  

■ Na obou bězích pobýval po celou dobu Mahoni. 

 

 

Svatby  

Oddával Mates se Skeletem 

 

Vítězové hry  

1. Vojta Zoubek, 2. Aleš Karfík, 3. Ája 
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Hymna  
  
Písmenková  
(hudba a text Jakub Esterka) 
 
Ještě než jsem běhal, ve škole se smažil, 
furt jsem něco hledal, po něčem jsem bažil, 
to mi teda běda, bez psaní se nedá 
chytit žádná myšlenka. 
Z písmenkový polívky, skládám slova pro dívky, 
všechna blízká nároží moje verše rozmnoží. 
 
Ref: K snídani si krájím román, k obědu mám souvětí, 
poslední dotisk prodán a tvou hlavou proletí. 
 
Horu knížek za hlavou, živím se tou představou, 
další kafe dolévám, že snad někdy před druhou 
tyhle věty ožijou, lodní deník míří k vám. 
Vzdalujem se od břehů, plachty už jsou napnutý, 
milióny příběhů, ulovíme natuty. 
 
Ref: 
 
A když je mi blbě a v peřinách ležím, 
I pravopisný chybě její fintu věřím, 
Ze všeho mě tahá jenom jedna snaha, 
Mít už tohle přečtený. 
Horší nežli pilulky nebo cibulovej čaj, 
Je znát stránku do půlky, na knihovně řetěz maj. 
 
Ref: 
 
 
 


