
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor Kadov: Karel IV.
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Knížka pro děti, mámy, táty, babičky i dědy 

 

Milé děti, určitě jste doma vyprávěly o tom, co jste prožily na loukařském táboře v Kadově. 

Třeba jste ale na něco zapomněly. S touhle útlou knížkou se vám to určitě připomene. Takže 

hurá ke stolu nebo do křesla a Karel IV., Burgon, Ženkýlové, Vlkova říše a spousta dalších 

zážitků může na chvilku zase ožít. 

 

Loukaři 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Karel IV. a Vlkova říše 

 

To je zmatek. Z jedné strany k nám promlouvají Ženkýlové, co zradili samotného Karla IV., a 

chtějí, abychom oživili Burgona. Z druhé nám do toho někdo v barevných obrazech vypráví, že 

v nějaké zvířecí říši zemřel Vlk, spravedlivý vládce. Souvisí to spolu?  

Jo, ale my to zjistili až v polovině tábora. 

 

Ambrož, Hanuš a Záboj zradili Karla IV., když ho v roce 1347 doprovázeli do Čech. Namísto, 

aby jej chránili, uprchli ze strachu před Burgonem, potvorou nepěknou. Teď jsou z nich proto 

Ženkýlové, zbabělci, a nebudou mít klid, dokud Burgona nepřemohou.  

Karel, a to je zajímavé, se tehdy Burgonovi ubránil díky tajemnému předmětu. Co to je? 

Nevíme. 

 

Ve zvířecí říši zemřel Vlk, spravedlivý vládce. Zvířata se rozhodnou, že si budou vládnout 

sama. Zpočátku se jim daří, ale pak vzniknou sváry a hádky a hrozí, že vypukne válka. 

 

Na přání Ženkýlů a navzdory vlastnímu ohrožení oživujeme Burgona. Prý už vědí, kudy na něj. 

Mají na to Světla, kvůli nimž podnikli dalekou pouť. Burgon je vysoký, v obličeji bílý a vůbec 

zlověstný. Ženkýlům se vysměje, nepodlehne jim, naopak je zajme. A nám slibuje, že si nás 

podmaní. 

Díky splněným úkolům v Dřekolu vysvobozujeme zajaté Ženkýly.  

 

Ve zvířecí Říši se mezitím chystají volby. Vládnout chtějí Liška, Rys a Sova. Představují se 

ostatním. I my si na základě toho uspořádáme volby. U nás vítězí Rys, za ním je Liška a pak 

Sova. 

 

Táborové dobrodružství 



 

Světla, která měla zahubit Burgona, přece jen k něčemu jsou. Říkají to Ženkýlové, ale 

nepovědí k čemu. Jen je potřeba do nich vpravit větší sílu. Sílu naší odvahy. Hlídáme proto 

v nočním lese po malých skupinkách jejich plamen rozdělený na osmnáct částí. Burgon nás u 

toho leká. 

 

V Říši skončily volby. Zvítězila Sova. Není to dobrý vládce. Zvířatům vládne krutě a má dvě 

tváře. Soví a pak druhou, kde vypadá jako – jako Burgon! Takže takhle to spolu souvisí. A za 

chvíli víme víc. A sice to, že na Sovu, stejně jako na Burgona, platí jeden a tentýž tajemný 

předmět. A Jezevec nám nakreslil, kde se nachází. Je to u Kostěné věže. Zítra se tam 

vypravíme a bude! 

 

Jdeme tam a tam nic. Tedy skoro nic, rozhodně ne žádný tajemný a snad i kouzelný předmět. 

Ale něco přece. Vzkaz, který ukazuje, jak ten předmět vypadá – je to Přilbice, kterou měl Karel 

IV. na sobě, když ho přepadl Burgon. Tak ta ho tedy zachránila! 

 

No jo, jenže kde je? A hlavně, jak se to dozvíme, když ten Karel je už víc než šest století po 

smrti? Poradí nám Ženkýlové – oživte samotného Karla IV. Jde to! Po dni chudé stravy, 

meditace a bolestné očistné koupele vcházíme do kadovského kostela a po vyslovení potřebné 

věty se skutečně objevuje Karel! A říká: Ta Přilbice leží už celá staletí na Práchni! To je kopec 

asi deset kilometrů od nás. 

Máme radost, kterou trochu pokazí Burgon. Cestou do tábora nám totiž jízlivě poděkuje, že 

jsme oživili Karla. Konečně ho prý přemůže. 

 

Jdeme na Prácheň. Cestou plníme tři úkoly – Lov, Zátěž a Řeku. Tím získáváme takové pruhy, 

z nichž zjišťujeme, kde se Přilbice nachází. Hluboko pod kameny v jedné vyschlé studni. Zase 

máme radost, protože ji nacházíme. Dáme ji Ženkýlům, ti přemohou Burgona a je hotovo. 

 

Není hotovo, Přilbice se ztratila. Kdo ji vzal? Přicházejí Ženkýlové. Povídáme si s nimi. Podaří 

se nám je přesvědčit, ať do toho jdou i bez Přilbice. V nočním souboji s naší podporou 

skutečně přemáhají Burgona. I bez té Přilbice! 



 

Objevuje se Karel IV. A říká, proč nebyla Přilbice zapotřebí. K přemožení Burgona totiž stačila 

odvaha, kterou však Ženkýlové po celá staletí nenalezli. Až díky nám, kteří jsme toho pro ně 

tolik vykonali, se odhodlali k souboji s potvorou. 

A Karel, protože on ji ukradl, nám Přilbici vrací – a v ní pro každého přívěsek se svou 

podobiznou. 

 

 

 

Karel IV. 

Český král a římský císař, který v roce 1347 odolal Burgonovi. Oživili jsme ho v kadovském 

kostele, abychom získali jeho Přilbici. Ta měla mít tajemnou moc, díky níž Ženkýlové přemohou 

Burgona. A byl to také Karel, který pro nás dovyprávěl příběh z Vlkovy říše, jenž nám odhalil, 

že Sova je Burgonem. 

 

Burgon 

Příšera pradávná, vysoká, s bílým obličejem a svítícíma očima. Oživili jsme ji, abychom 

umožnili Ženkýlům poslední souboj. To se zprvu nepovedlo, a tak Burgon škodil i nám. 

Nakonec byl poražen díky tomu, že jsme dodali Ženkýlům potřebnou odvahu. 

 

Ženkýlové 

Ambrož, Hanuš a Záboj, tři strážci Karla IV., kteří však v roce 1347 prchli před Burgonem a za 

to navěky pykají. Skoro navěky, protože nakonec ho díky naší pomoci porazili v bitvě za 

soumraku a tím se vykoupili. 

 

Vlk, Sova, Liška, Rys 

Postavy z knihy o Vlkově říši. Vlk byl spravedlivým vladařem, jenže zemřel. Sova, Liška a Rys 

se utkali v boji o příštího vládce. Vyhrála Sova, z níž se však vyklubal Burgon. Tento příběh 

nám odvyprávěl Karel IV., aby nás navedl k Přilbici. 

S kým jsme potkali 



 

 

 

 

Karel a život v jeho době 

Nejprve chudina a šlechta vykonají společnou rozcvičku. Při latrínách si děti perou trenky na 

valše. Oběd jíme rukama a kosti házíme za sebe, dva šlechtici usedají k honosnému stolu. Při 

pašerácích poslové z budoucnosti pašují věci, které by usnadnily život lidem v Karlově době. 

Poté dívky vyrábějí váčky s výšivkami, chlapci louče. U večeře sedí u hlavního stolu chudina a 

jí brambory na loupačku. Při večerním ohni se koná Porta pro pobavení panovníka. Celý den 

probíhá „bez elektřiny“ – děti musí odevzdat čelovky, nehraje žádná hudba a svítí se pouze 

svíčkami. 

Kdo se nám představil: Karel IV., jeho dvě manželky, prostí lidé, šlechtici, šašek. 

 

Karel válečník 

Mladý Karel na královském dvoře žije šťastný život, dokud se jeho otec nepohádá se svým 

kamarádem šlechticem a nevyhlásí si válku. Dochází k využití staré vlčí zvyklosti – neválčí 

všichni, ale jenom ti, co válku vyhlásili. A oba umírají. Karel tak zná hrůzu válčení už od útlého 

věku. Hrajeme „tvrdé“ Hrady – vyhrává jen jedna družinka, jako ve válce, ostatní dostávají nula 

bodů. Po obědě si nás starší Karel zavolá, abychom mu pomohli vyřešit složitou situaci se 

sousedními královstvími. Každý chce něco jiného a všeho se zdá být nedostatek. Při hře Válka 

zjišťujeme, že uzavřením dvou sňatků se problémy dají vyřešit diplomaticky. 

Kdo se nám představil: Mladý a starší Karel IV., šlechtic. 

 

Karel stavitel 

Pan Richouse, zástupce stavitelské společnosti, zavalil svými reklamami tábor a snaží se nám 

vysvětlit, že se nacházíme v roce 3000 n. l. a naše území se má během několika desítek hodin 

proměnit v urbánní krajinu. Poté přicházejí dva archeologové v podivných stříbrných 

kloboučcích, s jakýmsi křovinořezem a tabletem. Z něj ozývá překvapivá zpráva – opravdu 

jsme v roce 3000, náš tábor se nachází na území dávno zaniklé Prahy, pod námi leží 

středověké památky z období Karla IV. a hlavně, za několik hodin tu začíná stavět firma 

Tématické dny 



 

Richouse. Archeologové nás žádají o pomoc s hledáním středověkých památek. Během dne se 

nám opravdu daří získat různé doklady o přítomnosti památek na našem území. Díky Mapkám, 

Rozváté zprávě, Slepé stezce a výrobě klobouků pod vedením akademického architekta 

Mikuláše jsme objevujeme důležité listiny potvrzující existenci Karlova mostu, Svatovítské 

katedrály, Univerzity Karlovy a celého Nového města. Richouse si nedává pokoj, pořád nabízí 

hypotéky, ukazuje úrokové sazby, ale v tu chvíli přichází – úředník! Na základě námi 

objevených dokumentů prohlašuje území za chráněné a Richouse je namydlený! Vše slavíme 

pořádnou tancovačkou. 

Kdo se nám představil: Richouse, archeologové, úředník. 

 

Karel a jeho ženy 

Eliška Pomořanská v roli průvodkyně celého dne, nápadně podobná Vasilovi, postupně 

představuje všechny manželky Karla IV. Při výrobě erbů se seznamujeme s Blankou z Valois (a 

zjišťujeme, že kdo nemá erb, tak je amatér). Po poledni vidíme Annu Falckou, a protože 

rozšíření království nemůže proběhnout sňatkem s nějakou hlupicí, hrajeme Vrch mudrců. A 

protože si u Anny Svidnické, kterou potkáváme jako poslední, chceme ověřit chytrost i 

zručnost, hrajeme Chatky a Tábornickou olympiádu. 

Kdo se nám představil: Všechny manželky Karla IV. 



 

 

 

 

Přilbice 

Přilbice Karla IV., kterou jsme nalezli na Práchni. Její síla měla přemoci Burgona. Karel IV. nám 

ji nakonec čmajznul, protože jedině s odvahou, projevenou bez Přilbice, mohl být Burgon 

přemožen. Pak nám ji věnoval a v ní i svou památeční podobiznu pro každého z nás. 

 

Vzkazy 

Od Ženkýlů, vypálené do kůže. Od Karla IV., na starém papyru. Z Vlkovy říše jako dlouhé 

leporelo. 

 

Dřekol 

Dřevěná destička, v níž chybělo několik dílků. Ty jsme museli získat, abychom zjistili, jak 

vysvobodit dva Burgonem zajaté Ženkýly. Zpráva zněla: Burgone! Dvě duše zakleté mezi nás 

zpět pošlete. 

 

Světla 

Tři lucerničky, o nichž si Ženkýlové mysleli, že postačí k přemožení Burgona. Nepostačily, ale 

svou roli splnily, protože posloužily k nalezení Přilbice. Jejich sílu jsme předtím museli navýšit 

tím, že jsme je ohlídali v noci před Burgonem. 

 

Úkoly cestou na Prácheň 

Zbraně (sekera, oštěp, dýky a prak) do úkolu Lov. Pytel s kamením do úkolu Zátěž. K úkolu 

Řeka postačil důvtip a plavky. 

 

Pruhy do sítě 

Pruhy bílé látky, které vpletené do sítě nalezené na Práchni ukázaly, kde se nalézá Přilbice. 

 

 

Co jsme měli na táboře 



 

Karel IV. 

Velký obraz Karla ve zlatém rámu stojící na louce. 

 

Trojúhelníčky s podobiznou Karla 

Do dřeva vypálené podobizny Karla IV. Sám Karel nám je předal ve své Přilbici a každý z nás 

dostal jednu. 

 

Kniha Vlkova říše 

V lese zavěšená kniha, která se čas od času otevřela a nabídla nám obrázky a povídání 

z Vlkovy říše. 

 

Karlův most 

Sloužil k bodování družinek. Na mostě stálo osm postaviček v barvách družinky, každá z nich 

měla v ruce prapor s počtem bodů. 

 

Velké dřevěné kolo 

Bodování jednotlivců. V jeho středu byla jména, směrem k vnějšímu okraji se zaznamenávali 

bobříci, navyšovaly body a zobrazovaly hodnosti. 

 

Knížečka 

Zaznamenávali se do ní získané hodnosti a bobříci. Hodnosti byly Liška, Sova, Rys, Vlk. 

Bobříci pak Síly, Tábornictví, Mlčení, Rébusů, Šifer, Uzlů, Přírody a Odvahy. Kdo získal to či 

ono, v knížečce se mu obarvil příslušný obrázek.  

 

Kdo je kdo a Co je co 

Papír s informacemi o prožívaném dobrodružství. 

 

Rozlišení družinek 

Zapletené provázky na ruku v barvě družinky. 

 



 

Vlajka 

Tři Ženkýlové na kopci. 

 

Znak na tričko 

Podpis Karla IV. 

 

Kostýmy 

Spousta jich byla. Karel IV., ale ten náš, ne opravdový. Tři královny. Tři šlechtici. Dva zbrojnoši. 

Dva sedláci a dvě selky. Šašek. 

A taky kostýmy Sovy, Rysa a Lišky používané v předvolební kampani. 

 

Zpěvník 

Spousta písniček, ale taky morseovka, první pomoc, mapa a drobné hry. 

 

Porťák 

Přívěšek na krk, z jedné strany s obrázkem kadovské louky, z druhé s nápisem Porta Kadov 

2018. 

 

Divadelňák 

Diplom s obrázkem dvou tradičních divadelních masek, komedie a tragédie. 

 

Diplomy 

Za sportovní a tábornickou olympiádu, za divadýlka a Portu a hlavně pak za umístění 

jednotlivců a družinek. 

 



 

 

 

 

Dětské družinky jsou uvedeny v pořadí, ve kterém se umístily. Vedoucí a pravá ruka nahoře. 

 

WLK (žlutí) 

Johanka Michalová 

Eliška Paťková 

Pepča Končelíková 

Andy Škoda 

Vojta Procházka 

Madlenka Michalová 

Marek Gruber 

Kája Ježek 

Marek Dubišar 

 

 

K IX. (oranžoví) 

Vítek Křelina 

Ester Gracerová 

Vojta Mezihorák 

Lucka Setnická 

Kiki Vlčková 

Miki Vlček  

Tomáš Jirát 

David Biras 

Klárka Svobodová 

 

 

 

Družinky 



 

 

Buržoazie (fialoví) 

Eliáš Gaydečka 

Ema Kalivodová 

Štěpán Michal 

Kryštof Kubant 

Natka Birasová 

Viki Becková 

David Hvězda 

Péťa Jakl 

Jane Moravcová 

 

 

Emperors (růžoví) 

Péťa Karlík 

Bára Vlasáková 

Martin Kalivoda 

Filip Škaroupka 

Emilka Končelíková 

Kamča Zbořilová 

Sára Gracerová 

Bára Zimová 

Lukáš Hvězda 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liškmundi (červení) 

Helča Preissová 

Jáchym Šantora 

Elia Collard 

Sam Štefánek 

Anička Hedbávná 

Bára Stárková 

Máťa Kopecký 

Štěpán Jareš 

Anička Moravcová 

 

Kar-Alpaky (zelení) 

Martin Lebeda 

Pája Blahová 

Kiki Žižková 

Ondra Karlík 

Vincent Ježek 

Jirka Kubelka 

Mariánka Čížková 

Terka Gruberová 

Fanda Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Burgobijci (šedí) 

Natálka Dubišarová 

Jirka Blaha 

Adam Princ 

Hedvika Krákorová 

Adam Deroche 

Anička Švecová 

Julča Hofmannová 

Maruška Pairová 

Valča Berková 

 

 

Královská krev (modří) 

Jolanka Dubišarová 

Míša Blaha 

Ruda Preiss 

Kačka Vašková 

Matyáš Paire 

Denča Liršová 

Klárka Mezihoráková 

Matěj Hrubý 

Ondra Bartoněk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pořadí jednotlivců 

1. – 2. Ester Gracerová a Pepča Končelíková 

3. Sam Štefánek 

4. Vojta Procházka 

5. Péťa Karlík 

6. Martin Lebeda 

7. Kiki Vlčková 

8. Eliška Paťková 

9. Jáchym Šantora 

10. Johanka Michalová 

 

 

Jednotlivci 



 

 

 

 

V kořenech 

hudba a text: Petr Novák 

 

Hrdinové říkají statně navzájem 

za hradbami rytíři jsme, děs se bestie 

v zapomnění propadnem se, sláva zůstane 

na nebesa dostanem se, říše vyhraje 

 

Ref: Sláva Otci, Císaři, Králi 

řekni nám, co je v dáli 

 

Chaos, běs, hrůza, děs 

je síly málo, zoufalství zrálo 

hle - kdo to přichází 

snad jsi to ty, snad před léty? 

povídá, však ty to víš 

hledej v kořenech a ucítíš, že 

 

Ref: Sláva Otci, Císaři, Králi 

řekni nám, co je v dáli (2x) 

Táborová hymna 



 

 

 

 

Hlavní vedoucí    

Ondra Brouk Škvor 

 

Vedoucí    

Pavel Poopie Nováček, Jan Vasil Čížek, Martina Opča Hedbávná, Petr Peťan Bureš, Nora 

Najimová, Pavla Pája Machačová, Marie Mája Babková, Jan Bohouš Stuchlík, Ondra Haták, 

Jan Jon Hrubý, Veronika Keherová 

 

Praktikantstvo   

Saša Becková, Petra Hatáková, Vincent Jakl, Honza Karlík, Eliška Gemrotová, Natálka 

Hronešová, Vendy Petelíková + Jéňa Štursa 

 

Zdravotnice    

Káča Steinbachová, Sabina Schuchová 

 

Kuchařky     

Jitka Kosa Karlíková, Martina Opča Hedbávná, Káča Hvězdová 

 

Řidič    

Marek Mařena Rachač , Ondra Haták , Petr Novák 

 

Návštěvy  

Hóna, Monča, Ashley, Bára Náprstková, Tootsie, Pepa, Tomáš Lindovský, Petich, Balda, 

Židloň, Gecka, Tonda, Vašek a další 

 

Prckové  

Bětka, Ferda, Madlenka a u Nory v břiše 

Vedoucí 



 

 

 

 

• Na táboře pobývalo 72 dětí. 

• Měli jsme kvůli tomu velký bus pro 61 lidí, což mělo ten důsledek, že ani při příjezdu, ani při 

odjezdu nedojel až na louku. 

• Máme nové odjezdové a příjezdové místo v Braníku. Je mnohem lepší než to bývalé. 

• Počasí bylo velmi slunečné. Pršelo možná dvakrát, na začátku dva dny trochu víc a pak – 

stejně jako loni – v den odjezdu. 

• Studna navzdory vedrům pořád dávala vodu. Poslední den jsme dokonce přečerpali 

kubíkovou nádrž. Jednou se sice rozbila pumpa, s její opravou nám ovšem velmi pomohl 

manžel starostky Majk. Před táborem spadla věž, a tak kubík stál na nižším podstavci. 

• A znovu navzdory vedrům nikdo netrpěl úpalem, úžehem ani jinými podobnými nemocemi. 

• Nějaké zdravotní potíže se ovšem přece jen objevily – borelióza, zlomená ruka, dva 

pochroumané kotníky, malé seknutí sekerkou, píchnutí sršněm. A praktikant Vincent si rozbil 

hlavu, když skákal do vody. 

• Měli jsme i vši. Ale hned jsme s nimi zatočili. 

• Do třetice vedru navzdory jsme postavili saunu – poprvé od roku 1989… Fungovala 

bezvadně, stala se ke konci jednou z živností. A až bude třeba větší zima, budeme z ní mít 

ještě větší radost. 

• Vcelku stylově vzhledem k počasí jsme zvolili jednu budíčkovou písničku, kterou jsme 

opakovali každý den – Here Comes The Sun od Beatles. A zahráli jsme si ji i na kytaru, 

v české verzi Slunce jde k nám. Píseň Here Comes The Sun, předělaná do stylu 

odpovídajícímu roku 3000 n. l., zazněla jako budíček ten den, kdy se náš tábor pokusila 

ovládnout firma Richouse. 

• Taky jsme se něco dozvěděli. O Karlovi, jeho životě, životě v jeho době, jeho ženách, 

výbojích, jeho stavitelských schopnostech. Ale taky jsme si vyzkoušeli, jak se rozdělává oheň 

z popelu a vaty. A Mája prováděla chemické pokusy. Třeba Faraonovy hady, sopku, hořící 

bubliny, zhasnutí svíčky jímaným oxidem uhličitým a další. 

Táborové střípky 



 

• Uprostřed louky se vyjímal obraz Karla IV. ve zlatém rámu. V noci byl čas od času osvětlený. 

• Jídelnu jsme si vyzdobili trochu „středověce“ – od kamaráda z vesnice jsme si zapůjčili cep, 

starou kosu, síto, hliněný hrnec, sami jsme dodali svícny. 

• Měli jsme netradiční bodování jednotlivců – velké točící se kolo. 

• Před hrami proběhlo docela dost scének. Třeba jak hradní pán bránil svou dcerku… 

• Jako opakovačku si děti vybraly Hide and Seek, i když to úplně opakovačka nebyla, protože 

se letos nehrála. 

• Děti vymyslely pro vedoucí novou hru, takovou obdobu Hradů. Akorát že hrad byl jeden 

jediný strom. 

• Děti znovu po roce složily písničku, tentokrát na podporu Ženkýlů. 

• Dětem se tentokrát ve sportech proti vedoucím nevedlo. Prohrály slepou, volejbal i dvakrát 

softball. 

• Remízou jako vždy skončila vodní bitva. A stejně jako loni se na ni trochu zatáhlo, zcela 

výjimečně. 

• Na gastrodni jsme vařili chili con carne a lívance. 

• Přímo při gastrodni proběhla volební agitka Sovy, Rysa a Lišky. 

• Prvně jsme měli dva pingpongové stoly, navíc pod novou střechou. 

• Starší děti mohly jednou odejít na noc mimo tábor a přenocovat tam. Spaly u Vůsího 

rybníka. 

• Po celou dobu tábora se po louce pohybovala červená roura a v ní nějaké malé dítě. 

• Na Prácheň jsme šli pěšky a bylo fakt vedro, zpátky jsme si zařídili autobus. Dokonce dva, 

protože nás bylo opravdu hodně. 

• Ještě před Práchní jsme se brodili řekou. Anička M. chvíli i pod vodou, Mareček G. se zase 

nesl, protože měl zrovna zavázanou nohu. 

• Cestou z Práchně děti v busu zpívaly a bylo to fajn. 

• Vítkovi Křelinovi se to asi líbilo natolik, že zapomněl v busu peněženku. 

• Ten Vítek. Chyběly mu tři hodiny do konce bobříka mlčení, když Saša prohlásila: Hra spočívá 

v tom… a Vítek odpověděl …že. I slza kápla. 



 

• Před orchidejemi, které jsme hráli na novém místě, jsme museli odstranit vosí hnízdo. Hada 

jsme tam nechali, protože to byla neškodná užovka, i když asi dvoumetrová. 

• Divadýlka dětí byla docela povedená. Každá družinka dostala tři povinné role, kolem nichž 

se musel příběh točit. Například kovář, jeho kobyla a šlechtic. 

• Vedoucí hráli představení Indiana Jon na motivy Indiany Jonese s Jonem v hlavní roli. 

• Na vyputování jsme se vypravili takto: Nejstarší k lomu u Deffurových Lažan. Střední I 

k Velké Kuši. Střední II k Nezdřevu. Nejmladší taky k Velké Kuši. 

• Nejstarší na vyputování zase skákali ze skály. Ale z rozumné výšky. 

• Nejmladší si krom jiného dělali vlastní popcorn. Navíc se k nim při koupání v rybníku přidala 

úplně malá kachnička, vylezla za nimi i z vody a držela se jich skoro celý den. Bylo umění ji 

nezašlápnout. 

• Svatby proběhly v lese u knihy z Vlkovy říše. Uváděl je starý Jezevec za pomoci Bobra, Lva a 

Losa. Brala se lesní zvířata: Lišky (Anička H. a Miki), Rysi (Klárka M. a Vojta P.), Orli (Pepča a 

Adam P.), Vlci (Emilka a Kája J.) a Jeleni (Martina L. a Petr K.). 

• Svatební hostina proběhla v pingpongové aréně a podával se tradiční řízek s bramborovým 

salátem. 

• Pouť uspořádaly dvě konkurenční party – barevní a černobílí. Naštěstí se nakonec dohodly, 

že si vzájemně nepolezou do zelí. 

• Povedla se výroba erbů. 

• Byly zase tři diskotéky. Při té první se z jídelny stal Loukclub. Na druhé svítily náramky, na 

třetí si zahrál i DJ Shadow. A jedlo se a ze sudu se čepovala malinovka. 

• Poprvé v historii zvítězily v bodování jednotlivců dvě děti. Ester a Pepča měly na bod 

stejně. 

• V bodování družinek vedli od prvního dne K IX., ale nakonec je o pouhý půlbod předběhl 

WLK. 

• Členové a členky družinky WLK od té chvíle až do konce tábora průběžně dojetím slzeli. 

• Ještě větší slzení proběhlo následně při příjezdu v Praze. Loučení trvalo přes hodinu.  

 

Na táboře se uvidíme zase za rok, na různých akcích průběžně. Díky.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




