
 HISTORIE TÁBORA 2007 

Dvorce  
Téma  

Díky příběhu zasazenému do prostředí dvorce jsme se dozvěděli něco o středověkém 

žití a taky o tom, že dobra není nikdy dost. 

 

Průběh celotáborového dobrodružství  

Podle deníku někdejšího rychtáře Lvího dvorce Řehoře 

zakládáme dvorec i se všemi postavami, které jsou k tomu třeba. Tím se nevědomky 

vystavujeme nebezpečí ze strany Gottschalka a Castula, dvou navzájem 

znepřátelených darebáků. Každý z nich se marně snaží založit svůj dvorec, aby se 

dozvěděl tajemství Všesmíru, mocného předmětu udržujícího rovnováhu v přírodě. 

Ale stále jim do něj chybí duše, Stíny. Proto Gottschalk jednou nastraží past, do níž se 

chytne mlynář Otec, vedoucí z tábora – sebere totiž řetěz. Pokud řetěz během tuctu 

dnů zčerná, kamarád Otec propadne Gottschalkovi. 

Naším úkolem je získat čtyři kamínky, které hlídají Strážci, a vložit je do Lvího amuletu, 

jenž u sebe nosí Otec. Podaří se to, v čemž nám pomáhá především obraz, dávné 

dílo Řehořovo. Mezitím se ovšem Gottschalkovi přece jen povede založit dvorec, 

protože přetáhne Stína mlynáře od Castula. Co teď? Použijeme lsti. Přesvědčíme 

Stína koželuha Vavřince z Gottschalkova dvorce, aby se přidal k nám. Navíc Siard, 

praotec všech dvorců, prozradí Broukovi, rychtářovi našeho dvorce, dávné tajemství 

– kde je Všesmír. U něj pak nastává finále. My ovládáme Všesmír, Gottschalk už nikoli, 

protože mu chybí koželuh. Boj je snadný. Gottschalk i Castul jsou přemoženi a 

spravedlivě ztrestáni. Pak přichází Řehoř, děkuje a předává nám malé lvíčky, které 

podle deníku, z něhož jsme si četli, vyrobil hrnčíř Miroslav. Pěkné. 
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Čtyři prostředí  

Řehoř během svého putování prošel čtyři různá prostředí – dvorec, skály, bažina, les. 

1. Dvorec – pomáháme sehnat kuchaři Frantíkovi ingredienci do Řehořova 

zamilovaného jídla, o kterém je zmínka v deníku: kuřecí kusance na zlatavé cibulce, 

voňavém česneku a prapodivném koření zvaném kari. Na závěr se koná hostina, kde 

se toto jídlo slavnostně podává. 

2. Skály – poutník Ctirad ztrácí mapu, která ho má dovést k vysněnému cíli. S naším 

přispěním ji postupně nachází. 

3. Bažina – jistý chlapík kdysi spáchal v bažinách strašný čin, a tak byl zaklet v 

Bažiníka. Od té doby trpí, ale lístečky na větvičce ho pomáhají zachránit. 

4. Les – zlý vítr odfoukl bechyňskému malíři Vendelínu Pivokoňskému barvy a štětce. 

My jsme je našli na připravená plátna jsme v plenéru malovali krajinu, zátiší či stojící 

postavu, a to vodovkami či uhlem. 

 

Co jsme všechno měli na táboře 

Rozlišení družinek: Barevné látkové pruhy, nosily se jako čelenka nebo kolem zápěstí. 

Barvy byly tyto: světlemodrá, oranžová, fialová, červená, zelená, žlutá, tmavěmodrá, 

hnědá. 

 

Bodování družinek neboli dvorečků: Každé družince postupně přibývaly barevné 

domečky pomalované všelijakými motivy. Domečky zpočátku stály bez ohledu na 

barvu na pravé straně, po zisku bodů se přesunuly ke své družince. 

 

Siardovy kameny: Čtyři kameny zasazené do kruhu z malých bílých kamínků. Byly 

ozdobeny váčky s barevnými kamínky, které symbolizovaly čtyři živly – červený oheň, 

modrý vodu, bílý vzduch a hnědý zemi. 

 

Lví hlava: Znak někdejšího Lvího dvorce. Dovedla nás k němu tajemná postava, z níž 

se později vyklubal Řehoř. 
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Řehořův deník: Vyprávěl příběh bývalého rychtáře Řehoře, který putoval z Lvího do 

Borůvkového dvorce s tajným úkolem: spěchal sdělit novému rychtáři Daliborovi 

tajemství Všesmíru. 

 

Obraz: Co je na něm? V místnosti stojí dlouhovlasý muž s kružidlem. Později zjistíme, že 

to je nový rychtář Borůvkového dvorce Dalibor, kterého takto zvěčnil Řehoř. Na 

obraze pak skryl čtyři tajné informace, na jejichž základě jsme našli cestu ke Strážcům 

kamínků. 

 

Amulet pro Otce: Placka se lví hlavou v horní části a čtyřmi ploškami, do nichž se 

postupně vkládaly barevné kamínky získané v soubojích se Strážci. Byly potřeba, 

abychom zachránili Otce. 

 

Řetěz: Čím víc byl Otec v nebezpečí, tím víc řetěz černal. 

 

Strážci živlů: Červeného strážce ohně Ignise jsme zchladili vodou z balonků, které jsme 

prostřelili prakem, život modrého strážce vody Aquy ukrytý v kapkách jsme rozdrtili 

pomocí obří palice, kamínky bílého strážce vzduchu Aera a hnědé strážkyně země 

Terry jsme získali díky rozluštění šifry v kadovské kobce. 

 

Knížečky: Malá skládací leporela s domečky uvnitř, do jejich oken se lepily známečky 

za hodnosti a jedna známka za superbobříka. 

 

Vlajka: V kruhu byla vyobrazena lví hlava, kterou namalovaly samy děti. 

 

Na památku: Malý keramický lvíček, který před sebou držel amulet se čtyřmi 

barevnými tečkami, symbolizující kamínky, které jsme během tábora získávali. 
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Vedoucí 

HV  Ondra Brouk Škvor 

ZHV  Pavel Poopie Nováček 

OV  Martina Opina Hedbávná 

Erika Éra Heyduková 

Eva Tootsie Nováčková 

Martin Máťa Svoboda 

Jiří Štollík Štolle 

Lenka Leštinová 

Martin Pašaška Procházka 

Jan Vasil Čížek 

Eva Pavlíková 

Madla Krčmářová 

Monča Štáfová 

Praktikanti Michal Otec Kováč 

Martin Zagál Kotal 

Markéta Maki Krčmářová 

Kuchařky  Jitka Kosa Karlíková 

Libuška Černá 

Iva Bába Svobodová 

Řidiči  Olda Colin Krátký 

Pepa Machač 

Zdravotnice Helča Betty Rachová 
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Názvy družinek a jejich členové 
1. L.E.V. 

(zelená) 

Martin Štáf 

Šárka Švábová 

Zdíša Dubišarová 

David Vachuška 

Honza Stuchlík 

Eliška Křelinová 

Bára Havlíková 

Karolína Kája Vítková 

 

2. Drtikozy 

(oranžová) 

Peťan Bureš 

Marta Ashley Babková 

Kuba Karlík 

Bára Novotná 

Pavla Dubišarová 

Lukáš Stránský 

Dan Ledecký 

Áňa Karlíková 

Michal Ptáček 

 

3. Poutníci 

(hnědá) 

Jitka Jituna Svobodová 

Martin Frontz 

Simon Dušek 

Markéta Šimi Šimáčková 

Matouš Karlík 

Ondra Šantora 
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Mája Švecová 

Dan Jirát 

 

4. Nedobdvorové 

(tmavě modrá) 

Ondra Kotal 

Štěpka Peychlová 

Ondra Zrzek Haták 

Monča Tyšerová 

Terka Mašková 

Honza Liška 

Lucka Ptáčková 

Šárka Kasalová 

 

5. Vydřiduši 

(světle modrá) 

Marek Mařena Rachač 

Gabča Červenková 

Bruno Sandner 

Honza Kopeček Kopecký 

Bára Bartošová 

Bára Prokopová 

Ondra Jirát 

Dan Bohuslav 

 

6. Funebráci 

(fialová) 

Eva Efka Novotná 

Matěj Med Svatoň 

Dan Tyšer 

Mája Babková 

Honza Indra 
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Klára Zittová 

Terka Hybšerová 

Filip Porhansl 

 

7. Minesengři 

(červená) 

Pavla Machačová 

Matěj Popkorn Pokorný 

Anča Indrová 

Majda Majdys Bartošová 

Bohouš Čermák 

Filip Fífa Najim 

Péťa Hatáková 

Jakub Mahoni Brejcha 

 

8. Koželuhové 

(žlutá) 

Nora Najimová 

Honza Johnny Šaradin 

Blanka Sandnerová 

Honza Krátký 

Marek Černý 

Sandra Saša Vojkůvková 

Martin Liška 

Denisa Koptová 

 

+ mrňata Honzík a Péťa Karlíkovi 
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Zajímavosti 

■ Měli jsme 66 dětí. To je nejvíc, co kdy bylo. Stalo se to i proto, že jsme vzali několik 

dětí z tábora, který byl na poslední chvíli zrušen. 

■ Během tábora nás potkaly značné výkyvy počasí. Zažili jsme velký západní vítr, který 

ohýbal stromy skoro až k zemi. Přišla i zima jako hrom, po ní pak tři dny tropického 

vedra, kdy teploty dosahovaly až 38°C. Na závěr nás přepadla bouřka, která nebyla 

ledajaká, ale naše stavby všechno přečkaly. 

■ Zase dorazily paní Němcová s paní Cílkovou na hygienickou kontrolu a 

pochvalovaly si, že k nám je radost jezdit, že máme všechno v pořádku. 

■ Navštívili jsme Den řemesel v nedalekých Chanovicích. 

■ Uskutečnila se dvě velmi prestižní utkání mezi vedoucími a dětmi ve fotbale. Aneb 

FC Sympaťáci proti KM Netvoři. FC Sympaťáci v obou případech po pěkném výkonu 

zvítězili, a to 6:1 a 8:3. Prvnímu zápasu předcházela tisková konference za přítomnosti 

hráčů obou týmů. Po zápase proběhla triumfální jízda vítězného týmu ze stadionu až 

do tábora. 

■ Vedoucí hráli proti dětem hráli slepou stezku, která vedla premiérově Vůsím 

rybníkem. V tomto případě děti vyhrály. 

■ Měli jsme novou a lepší pec. 

■ Děti si pro vedoucí připravily hru Trolejbus, což byla známá hra Tramvaj. Polévaly 

vedoucí vodou a matlaly je mokrým hadrem a podávaly jim slanou vodu. Aspoň jim 

rozdávaly bonbony. 

■ Děti si po jídle házely kostkou, kdo bude ostatním mýt ešusy. Občas se zúčastnili i 

vedoucí. Jednou to velkým množstvím ešusů odnesl Brouk (16 kousků), pak i Zagál. 

■ Vedoucí hráli na divadýlkách Spejbla a Hurvínka. Živé loutky měly na rukou a na 

nohou provázky, za které tahali jejich vodiči. Ti také za jednotlivé postavy mluvili. 

Spejbla hrál Pepa, tahal a mluvil Štollík, Hurvínka Otec, vedl ho a mluvil Pašaška, 

Máničku představovala Helča v zádech s Lenkou. Za Žeryka štěkal Poopie. 
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■ Na vyputování jsme byli takto: nejmladší (Poopie, Madla, Eva, Maki, Pašaška, Eda, 

Pepa – u Vůsího rybníka); střední (Brouk, Opina, Helča, Zagál – za Krčákem); střední 

(Vasil, Erika, Otec – ?); velký (Štollík, Lenka, Matěj – ostrov na Velké Kuši). 

■ Střední skupinu kdosi na vyputování v noci vystrašil. Vběhl do jejich ležení a rozházel 

tam záchodové papíry. 

■ Portu pod názvem Rock in Rocks uváděli Mr. Black (Otec) a Mr. White (Zagál). 

Název souvisel i s tím, že Porta proběhla v prostředí Skály. Kdo co zpíval? Mahoni 

Brothers (Mahoni a Štollík) – Severní vítr; Kopeček, Matouš, Šimon a David – Píseň o 

boření stanů, ou jé; Jituna, Nora, Pavla, Štěpka, Peťan, Johnny, Ondra K. a Med – 

Partyzán; Gumídci a Včelka Mája; Ondra Haták – Kytarová instrumentálka; Pája D. + 

? - ?; Popkorn, Fífa + Štollík – Vlastní punkový text; Bratři Liškovi – Kabáti, Vedoucí: 

Industrial band, Indiánky, Růžový panter, Paša, Skřítci Paša a Pepa, Born to be Poopie 

■ Udělali jsme jednoho superbobříka a splnil ho jenom Ondra Šantora. 

■ Svatbičky uváděli dva potulní mniši Ambrosius a Priapus. Svatební dvojice tvořili 

Nora a Martin Štáf, Pája Machačka a Johnny, Šimi a Kopeček, Bára Novotná a 

Popkorn. 

 

Pořadí v bodování jednotlivců: 

1. Šárka Švábová, 2. Štěpka Peychlová, 3. Mája Švecová, 4. Terka Hübscherová, 5. 

Ashley, 6. Ondra Šantora, 7. Med, 8. Pája Dubišarová, 9. Jituna, 10. Ondra Kotal 
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Hymna 

Na dvorci 
(text: Ondřej Škvor, hudba: Pavel Nováček) 

 

U rychtáře na dvorci 
Točí káču pacholci 
Bičem mrskají k nebi 
Holky se na ně šklebí 
Potom křiknou za snopy 
Netahej mě za copy 
 
Ženský sedí na dvorku 
Suší vonnou cikorku 
U kašny se pere prádlo 
Na plotně se škvaří sádlo 
Caparti se chodí ptát 
Co budeme, mámo, žrát 
 
Ref.: Kapelník si sundal sandál 
Dupnul rytmus, bude randál 
Taktovkou píše do vzduchu 
V šenku se vejská ejchuchu 
Na na na na na na na ná 
 
Chlapi plivnou do dlaní 
Rup! A strom se naklání 
Po potoku dříví splaví 
Večer v krčmě se to slaví 
Pivo chutná po dubu 
Že ti rozbiju hubu! 
 
Ref. + Kutálka spustí refrén pomalý 
Zpívaj velký, tlustý, tenký, malý 


