
 HISTORIE TÁBORA 1984 

Zlaté údolí 
Průběh dobrodružství 

Příběh se odehrával v zasněžené přírodě drsné kanadské divočiny. Večer před 

začátkem každé etapy se nahlas četla knížka snad s názvem Tajemství zlaté rokle. V 

knize vystupovaly stejné postavy jako v hymně: starej Woonga a Muky byli indiáni, 

bojovali proti grizzlymu, běloši hledali zlato... Příběhy byly velmi napínavé. 

 

 

Co jsme měli na táboře 

Rozlišení družinek. Na dřevěném kolečku, zavěšeném přes krk na kožené šňůrce, byl 

vyobrazen znak družinky. 

 

Bodování jednotlivců. Zlaté oblázky na šňůrce. 

 

Bobříci. Chlupaté ocásky pověšené na dřevěném kolečku. 

 

Vlajka. Na ní kánoe, hvězda a zvířecí stopy. 
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Vedoucí 

HV   Ota Kapička 

ZHV   Miloš Sam Jakš 

OV   Zdeněk Svoboda 

Petr Máma Jakš 

Vašek Cizí divnej chlap Dudáček 

P   Šárka Růžičková 

Michal Kulda Kadeřávek 

Daniela Černá 

Řidič   Pavel Bloudič Nekvapil 

Hospodář  Martin Havel 

Kuchař  Libor Wais alias Karel Gott 

Zdravotnice  ? 

 

Děti 

Markéta Karlíková, Honza Karlík, Veronika Vlková, Petr Béďa Holík, Martina Černá, 

Aleš Šlapka Lapka, mrně Martin Svoboda 

 

Pořadí jednotlivců 

Markéta Karlíková 
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Zajímavosti 

■ Děti si stavěly v lese příbytky. 

 

■ Jako odměna byla vítězovi cetehu udělena sekera s nápisem Nejlepší táborník. 

 

■ Proběhly svatbičky. Brali se mimo jiné Honza Karlík a Veronika Vlková, malý Martin 

Svoboda a Hanička, co měla modrá očička. 

 

■ K hymně Zlaté údolí se váže historka, kterou s oblibou vypravuje Franta Vlk. Ten byl 

kdysi snad někde na Slovensku, kde potkal partu mladých lidí či dětí, kteří si Zlaté 

údolí s oblibou prozpěvovali. Na jeho otázku, zdali vědí, o jakou píseň se jedná, 

odpověděli záporně. Znali ji už z několikátého kolena, píseň zkrátka zlidověla. 
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Hymna 

Zlaté údolí 
(hudba a text Martin Havel) 

 

Tady budem všichni stejný, 
velký, malý, slabý, silný, 
přijeli jsme si sem chvilku hrát. 
Na co, brzy uvidíme 
léto v zimu proměníme, 
ve sněhu se s vlky budem rvát. 
 
Proto je to hra, aby se hrála, 
a proto jsi tu ty, abys ji s námi hrál. 
Tamta velká bílá skála je Zlaté údolí, co bude dál? 
Zlato je však míň než dobrý přítel, 
i když opak by si někdo přál, 
my však už dávno víme svý, a tak hrajem dál. 
 
V kotlině, kde stála chajda, starej Woonga blízko pajdá, 
nebojte se boje, Muky bdí. 
Večer přečtem další stránku, zabalíme do červánků, 
ráno můžem vstát a hrajem dál. 
 
Proto je to hra......... 
 
Slyšíš, to zas zařval grizzly, hádej, když tě příběh mýlí, 
proč, a kdo s kým že by se měl prát. 
Až to tady zabalíme, do paměti uložíme 
za rok se zas sejdem a hrajem dál. 
 
Proto je to hra......... 
 

 

 

 

 
 


