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Zachraňte přírodu 
Téma 

Týkalo se ochrany přírody. Seznamovali jsme se s chráněnými krajinnými oblastmi 

Československa. 

 

Průběh dobrodružství  

Na Zemi přistál mimozemšťan FATU z planety Ekola, čehož jsme byli jedné noci sami 

svědky. Jak to vypadalo? Z velkého bílého vejce se vyloupla tři čtvrtě metru vysoká 

zelená postavička. FATU zde mohl přežít jedině a pouze tehdy, pokud mu narostlo za 

tábor 20 pírek. FATU nám ale dělal i starosti – onemocněl, nebo se dokonce i ztratil. 

Pírka ale utěšeně rostla, a tak mimozemšťan mohl spokojeně odletět. I díky tomu, že 

se děti naučily hodně věcí o jednotlivých CHKO Československa. 

 

Koho jsme na táboře potkali 

FATUa. 

 

Co jsme měli na táboře 

FATU. Půlmetrová zelená postavička mimozemšťánka – ptáka. Vylíhl se z velkého 

vejce. 

 

Rozlišení družinek. Vlněný jemně háčkovaný barevný proužek, který se nosil jako 

čelenka nebo okolo krku jako malá kravata. 

 

Bodování družinek. Každá družinka měla na nástěnce nakresleného FATUa své barvy, 

jemuž narůstala stejnobarevná brka z papíru. Opravdové brko (to, které pomáhá 

přežít), se umístilo každý den na skutečného FATUa. Mělo barvu té družinky,která byla 

toho dne nejlepší. 
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Bodování jednotlivců. Body za příslušný den se psaly na známky CHKO, které se lepily 

do Průkazu ochranáře. 

 

Průkaz ochranáře. Knížečka, do níž se lepily známky jednotlivých CHKO, na které se 

zároveň psaly každému body. Procházeli jsme těmito CHKO: Český kras, Šumava, 

KRNAP, Slavkovský les, Moravský kras, Jeseníky, Beskydy, Podyjí, České středohoří, 

Kokořínsko, Žďárské vrchy, Pálava, Jizerské hory, Orlické hory, Bílé Karpaty. Celá 

knížečka se schovávala v kapsičce, která se dala pověsit na krk. 

 

Tričko. Průlom! Poprvé jsme nedostávali tričko se znakem SL, ale se znakem 

celotáborovky. Byl to ten napůl  chřadnoucí list, pod ním nápis Zachraňte přírodu. 

 

Vlajka. Na ní byl také onen polochřadnoucí list. 

 

Závěrečný dar. Malincí FATUové. 
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Vedoucí 

HV   Petr Žába Žabka 

ZHV   Jéňa Štursa 

OV   Petr Máma Jakš 

Jiří Olda Machač 

Zdenda Svoboda 

Mary Vytrhlíková 

Dendy Štursová 

P   Petr Brouk Škvor 

Honza Karlos Karlík 

Markéta Karlíková 

Karča Bušková 

Kuchaři  Čmelda & ? 

Hospodář Martin Havel 

Řidič  Milan Bloudič Růžička 

Zdravotnice  Irena Žabková? 
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Názvy družinek a jejich členové 

1. Mustangové 
(červená) 
Alena Havlová 
Magda Eichlerová 
Roman Reimer 
 
Pandy 
(modrá) 
Borůvka (ne Kulíšková) 
 
2. Pásovci 
(šedá) 
Kamila Hauptvogelová 
Stanislav Ňaňa Vondruška 
Radka Řeháková 
Martin Svoboda 
 
3. Brontosauři 
(žlutá) 
Ondra Škvor (V) 
Klára Zabloudilová 
Pavla Sýkorová 
Honza Reimer 
Honza Štursa 
Zuzana Žabková 
 
Bobři 
(černá) 
Eva Tootsie Zlámalová 
Ivana Borůvka Kulíšková 
Kamila Lapková 
Veronika 
 
Velryby 
(zelená) 
Veronika Svobodová 
 
Panteři 
(hnědá) 
 
Další děti: Petra Žabková, Katka Karešová, Vladek Müller, Mirek Eichler, Ondra Havel, 
Vladimír Bobuš Lexa, Vondrušková, Eva Hauptvogelová, mrně Vojta Havel 
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Zajímavosti 

■ Podle vzpomínek mnohých to byl vůbec nejstudenější tábor. V noci se teploty 

opakovaně pohybovaly pod nulou. Přes den zase dost často pršelo, ale děti i 

vedoucí to velmi stmelilo. 
■ Někdo pomaloval vejce, z něhož se vylíhl FATU. Hanba mu nebo jí nebo oběma! 

■ Znovu se začala hrát divadýlka. Ondra Škvor dostal Oskara za roli Vodníka. 

■ Jednoho večera honili vedoucí po lese dva  mladíky, kteří přišli do tábora s 

úmyslem něco ukrást. Nikoho nakonec nechytili, ale několik následujících nocí hlídali 

ostražitěji než obvykle. 

 

 

Pořadí jednotlivců 

Alena Havlová – Azbestová Galoše 
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Hymna 
FATU 
(hudba & text Martin Havel) 
 
Být cizincem na vaší zemi, 
nic horšího už snad nemůže být. 
Vzduch se u vás těžko dýchá, 
voda z potoků se nedá pít. 
 
Být bez přátel a bez naděje, 
že bych moh odletět tam k nám, 
vždyť já za kousek čistý přírody 
snad půl života svýho rád bych dal. 
 
Těžko se tu žije zvířatům, která tu ještě mohou žít, 
i když pořád existujou, jaký ten život může být. 
Ryby v potoce vám umíraj a ptáků už tu lítá jenom pár, 
člověk je pro ně špatnej parťák, 
přesto příroda mu dává velký dar. 
 
Těžko budeš žít sám, rychle pospíchej k nám, 
dobrou radu ti dám, s dětmi najdeš ten kraj, 
kde budeš v klidu žít, vodu z potoků pít, 
z darů přírody brát, pevně na zemi stát. 
Děti ti pomůžou žít, radost ze života mít, 
potom, až vrátíš se k vám, pochopíš, co je mít rád. 
 
 


