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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. LAS (Loukařská antiklepetnická strana) 

Nora Najimová 

Petr Peťan Bureš 

Marek Mařena Rachač 

Bára Novotná 

Majda Bartošová 

Zdíša Dubišarová 

Pája Dubišarová 

 

2. Tečky nad Y 

Matěj Ryston 

Pavla Machačová 

Martin Frontz 

Markéta Pekařová 

Kuba Karlík 

Dan Beránek 

Káťa Škvorová 

Olda Macháček 

 

3. Virgule 

Jitka Svobodová 

Martin Štáf 

Bára Bartošová 

Lukáš Stránský 

Marie Mája Babková 

Karolína Vachušková 

Bára Prokopová 

Tomáš Gec 

 

4. Kožený tečky 

Ondra Kotal 

Gába Červenková 

Jakub Mahoni Brejcha 

Anka Zmátlová 
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Kačka Gecová 

Šárka Kasalová 

Anička Karlíková 

Nikola Schubertová 

 

5. Kančí závorky 

Domča Prokopcová 

Ondra Ondy Jalovecký 

Marta Ashley Babková 

Matěj Popcorn Pokorný 

Verča Beránková 

Míša Buřič 

Anča Indrová 

David Vachuška 

 

6. N.S.T. (Nakladatelství Svoboda tisku) 

Eva Novotná 

Honza Johny Šaradin 

Věra Gablová 

Péťa Gablová 

Kája Gablová 

Magdalena Mája Švecová 

Honza Kopecký 

 

7. Uvozovky 

Pavla Jirovská 

Matěj Med Svatoň 

Šimon Dušek 

Sába Sedláčková 

Filip Najim 

Markéta Šimi Šimáčková 

Tomáš Přemyslovec Veselý 

Honzík Indra 
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Rozlišení družinek: barevná sklíčka zavěšená na kůžičce na krku (tmavě zelená, 

červená, světle zelená, žlutá, oranžová, světle modrá, tmavě modrá, vedoucí bílá) 

 

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

své knihy. Ty se množily spolu se získanými body. Za knihami ležel dřevěný hranol 

příslušné barvy, který sloužil jako zarážka a do něhož se vkládaly na lístečku napsané 

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. 
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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. 

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   Ondra Brouk Škvor 

ZHV  Pavel Poopie Nováček 

OV   Eva Tootsie Zlámalová 

Máťa Svoboda 

Erika Heyduková 

Martina Opina Hedbávná 

Vasil Čížek 

Jiří Štollík Štolle 

Evik Pavlíková 

Madla Krčmářová 

Monča Štáfová 

Martin Pašaška Procházka 

P  Michal Otec Kováč 

Martin Zagál Kotal 

Mej Abdulkarimová 

Maki Krčmářová 

Kuchařka a hospodářka  

Libuška Čiháková 

Řidič   Pepa Machač 

Zdravotnice Helča Rachová 
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Zajímavosti 

■ Prožili jsme podobný příběh jako na prvním běhu. 

■ První polovinu tábora nás štvala úmorná vedra, ve druhé polovině déšť. 

■ Vydařila se Porta. Uváděli ji Pavel Trávníček (Jackobs) se Sabinou Laurinovou 

(Maki), v porotě zasedli profesor Broukal (Brouk), italský muzikant Baldini (Balda) a ??? 

(Helča). Dětská vystoupení se střídala s vedoucovskými, mezi nimiž se zaskvěl 

americký zpěvák a hráč na husí krk Sudži. 

■ Jackobs a Mates a Balda a Peli postavili strážní věž, která slouží zároveň jako 

podstavec pro kubík s vodou. 

■ V průběhu mušketýrských příhod jsme šli do Londýna, neboli do Lnářského Málkova. 

Cestou jsme museli překonat kanál La Manche, což spočívalo v přebrodění Vůsího 

rybníka. 

■ Jedno dítě přísahalo, že s sebou má jenom jedny ponožky. Vedoucím se to 

nezdálo, ale u něj ve stanu skutečně žádné nenašli. Záhada našla rozřešení při 

bourání. Igelitku plnou ponožek našel u sebe ve stanu Martin Štáf. Proč? 

Jednoponožkář se totiž hned po příjezdu nekontrolovatelně vrhnul do jednoho ze 

stanů, jenže vedoucí ho vzápětí převeleli jinam. Malý táborník však mezitím stačil 

vybalit jednu tašku. 

■ Na diskotékách nás navštívil Dan Nekonečný se dvěma tanečnicemi, přepadla 

vřískotová strašidla, pozdravili Asterix, Obelix a Idefix, nemluvě o mušketýrech, kteří 

tančili merlasion. 

■ Děti nám udělaly vrch mudrců a povedlo se jim to. 

■ Z prvního běhu tu zbyli dva kozli, Bobeš a Mikeš, a byli hodní a dokonce šli s jednou 

skupinkou na vyputování. 

■ Diplomy za sportovní olympiádu nám podepsali Tomáš Rosický a Petr Čech. 
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Svatby   

Ondra Kotal a Domča Prokopcová 

Matěj Ryston a Eva Novotná 

Filip Najim a Anča Indrová 

Oddávající Poopie 

 

Divadýlka 

Čtyřlístek, Myšpulín – Poopie, Bobík – Brouk, Pinďa – Máťa, Fifinka – Eva, děti hrály 

pohádky 

 

Vítězové hry  

1. Pavla Machačová, 2. Marta Ashley Babková, 3. Eva Novotná, 4. Jitka Svobodová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HISTORIE TÁBORA 2006 
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: 
 
 
 


