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Kaduna 
 

Téma 

Kaduna je planeta, kde voda je nade vše a melanž (koření) je snad ještě víc. Melanž, 

jemně vonící po skořici, se vyskytuje jen na této planetě, takže je více než vzácná. V 

zemi jsou píseční červi, kteří neúprosně likvidují vše, co jim vleze do pouště, kdesi 

daleko pouštní lidé – Fremeni, kteří vědí, jak na planetě žít a jak hospodařit s vodou, a 

hned za humny našich vetchých stanů číhají zlouni – Harkonneni. Fremeny si 

spřátelíme a Harkonenny porazíme. 

 

Průběh celotáborového dobrodružství 

Imperátora Pádišáha Bashara IV. svolává dopisem psaným naší řečí – ale také 

jazykem Galach, univerzální řečí Kaduny – všechny velkorody na Kadunu, aby se 

utkali o lenní právo na tuto planetu. Dosavadní vládce Leto Atreides byl zavražděn, a 

tak panuje bezvládí. Má se za to, že spolu s otcem padl i jeho syn Paul. Naším úkolem 

je vyhrát mašád – boj o lenní právo, a nedovolit tak, aby ho získali zlí Harkonneni. 

Nehostinným životem na Kaduně nás doprovázejí ctihodné matky Bene Gesseritu, 

které znají kouzla a umí léčit, Fremeni, kteří nás učí, jak to na Kaduně chodí, Duncan z 

rodu Atriedů, kterému jsme zachránili život, a vše možné i nemožné na Kadunu nám 

dopravují Gildaři, galaktičtí navigátoři. Do toho nám samosebou škodí Harkonneni. 

Nakonec vše dobře dopadne, neb zjistíme, že Paul žije mezi Fremeny, a tak Kadunu 

vyhrajeme pro něho, ona mu totiž po právu náleží. A jak řekla Tykev, starší sestra 

Dýně, stejně jedeme domů, tak proč jim to tu nenechat… 
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Co jsme měli na táboře 

Rozlišení družinek: Drhaný náramek na ruku v barvě družinky. 

 

Bodování družinek: Na velké desce přibýval každé družince vodní sloupec v barvě 

družinky. 

 

Hodnosti a bobříci: Pět korálků na kůžičce. Za každou hodnost přibyl jeden korálek, za 

splnění bobříka se dalo získat korálek modrý. 

 

Družinkové vlajky: Vyráběly si je děti tisknutím na prostěradlo, které bylo na jedné 

straně zastřižené do dvou cípů. 

 

Vlajka: Klasický bílý kruh na tmavě zeleném poli. V kruhu byla vyobrazena Kaduna. 

Na stožáru kromě táborové vlajky visela ještě vlajka s Loukařem a vlajka státní. 

 

Závěrečný dar: Malá skleněná lahvička s korkovým špuntem. Na ní nalepen nápis 

Kaduna a malý znak hry. Lahvička byla naplněna pískem. 
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Vedoucí 

HV   Jan Jéňa Štursa 

ZHV   Jakub Jakopes Esterka 

OV   Jan Kako Štursa 

Manu Esterková 

Téra Štursová 

Pavka Sýkorová 

Jára Bořek Němec 

David Bahno Marouš 

P   Ondra Peli Pelikán 

Matěj Mates Nechvátal 

Jan Balda Balík 

Tereza Píca Picková 

Míša Bayerová 

Marie Máša Nechvátalová 

Simona Simča Holubová 

Aleš Bílík 

KUCH   Petr Petich Škvor 

Iva Bába Svobodová 

Přemek Přemeno Procházka 

Ř   Míra Jakš 

Z   Helena Helča Homolková 
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Názvy družinek a jejich členové 

 

1. Šakh’a-manové 

Anička Lukešová 

Vojta Zoubek 

Anička Rozehnalová 

Kristýna Štufková 

Tomáš Veselý 

Tereza Machačová 

Katka Sankotová 

 

2. Leopoldi 

Jirka Balíček 

Izka Bayerová 

Dan Beránek 

Saša Havířová 

Alice Hrivňáková 

Klára Machačová 

Otík Volek 

 

3. Vodoměřičky 

Lukáš Měřička 

Verča Beránková 

Terka Ebertová 

Terka Termerová 

Petr Šimáček 

Denisa Zahrádková 

Vojta Židlík 

 

4. Ergové 

Katka Klíčová 

Tomáš Gec 
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Pepa Gočár 

Domča Hájek 

Verča Mašková 

Marie Mašková 

Petra Zahrádková 

 

5. Wurgoni 

Anežka Navrátilová 

Petr Brázda 

Hanuš Gočár 

Jan Havíř 

Sandra Irová 

Katka Tomanová 

Verča Vodilová 

 

6. Asteroidi 

Verča Sankotová 

Katka Gecová 

Anna Klíčová 

Vojta Navrátil 

Filip Říha 

Leona Šubrtová 

David Valtr 

 

7. Árushové 

Eliška Hedbávná 

Matěj Kouša 

Marek Martinic 

Olga Šalamounová 

Michal Šimáček 

Adéla Paruchová 

Terka Volková 
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Zajímavosti 

■ Při úprku před Fremeny, jež jsme vyrušili při jejich souboji s pouštním červem, se dva 

nešťastníci, Krtek a někdo, stačili slušně přerazit o skruž uprostřed louky. Jéňa na druhý 

den kázal udělat kolem skruže dřevěnou ohrádku. 

■  Letos jsme se rozhodli pro disco-upgrade. Před první diskotékou jsme družinkám 

dali vylosovat hudební žánr, na který měly vymyslet vlastní choreografii. Děti tančily 

rock, pop, disco, balet a další žánry. Nejvíce zaujal Horst předvádějící tvrdého rapera 

odněkud z newyorského předměstí. Hudbu hrál a míchal DJ Bobek. 

■  Bába před svatbami napekla koláče. 
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Hymna 

 

Kaduna 
hudba a text: Jakub Esterka 

 

Jak zrnko písku 
jak moře skal 
dají pár lístků 
a stín, kde bych spal 
žalm beze slov 
lidu dun 
tichá píseň rozpálenejch strun 
o zemi zkrápěný 
z touhy stavěný 
Ref.: 
Jak miloval bych mrak a déšť ve vlasech tvých 
nebesa rozplakat, by hrom na zem už kých 
Kapka ke kapce 
žízeň veliká 
nic nejde hladce 
poušť polyká 
dny životů 
a řeky vod 
jako dune letí o závod 
kolem měsíce 
okraj krájíce 
 
Ref.: 
Na rtech mě pálí 
srk poslední 
do síčů v dáli 
je to moc dní 
jen modlitba 
tu pouť překoná 
ať žádný slzy nikdy 
nespadnou 
voda kmenová 
na zem vyprahlou 
 


