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Děti a rodiče,

hned na další stránce vykoukne vzpomínka na 
loukařský tábor 2017. Ten tábor, který se pro-
měnil v  Kadozem a  držel palce Ťopkovi, aby 
zemi ochránil před darebnými Baraby a hajným 

Breburdou. 

Vzpomínáte? A na králíky, Drtivce, útěk z kraví-
na, pilaře Freda nebo kydání hnoje taky. Ať už 

jo, nebo ne, proč si to nepřipomenout.

Loukaři

Kadov
2017
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Celotáborové
dobrodružství

Už jenom posledních pět národů Kadozemě 
odolává atakům Barabů. Ti obsadili okolní 
země i díky své armádě, kterou tvoří Červi. Pro-
to Malečkové, Pšonkové, Čabajové, Čtvrteč-
kové a Zářící vysílají malého Ťopka, aby zdolal 
dlouhou cestu a z obsazené země Michelů při-
nesl Štít – předmět, který jako jediný dokáže 

přemoci Baraby.
Ťopek na své pouti čelí nejenom Červům, ale 
také Krabatcovi, čtyřnohé příšeře, kterou do 
celého příběhu zapletl místní hajný Karel Bre-
burda. Proč? Dohodli jsme se s ním, aby to celé 

bylo napínavější.
Když už je Ťopek docela v úzkých, pomůžeme 
mu my – bojujeme o prsteny, aby mohl zaplatit 
za převoz, přemáháme obra Drtivce, vysvobo-
zujeme ho díky písni, kterou jsme po rozluště-
ní zapeklitých hádanek složili pro Zářící. Taky 
stahujeme a na tři způsoby připravujeme osm 

zajíců, které Breburda přinesl.
A pak hlavně, ve velké bitvě přemáháme deset 
Červů, díky čemuž Ťopek získává Štít. Škoda je-
nom, že ten Štít je na nic, dokud k němu nepři-
bude ještě Živec. A ten má Breburda a my si ho 

musíme vybojovat. My, už ne Ťopek.
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Hlavní vedoucí
 Ondra Brouk Škvor

Vedoucí
Pavel Poopie Nováček

Jan Vasil Čížek
Martina Opča Hedbávná

Jiří Štollík Štolle
Petr Peťan Bureš
Nora Najimová

Pavla Pája Machačová
Marta Ashley Babková
Marie Mája Babková
Jan Bohouš Stuchlík

Ondra Haták
Jéňa Štursa

Honza Karlík
Tomáš Lindovský

Jan Jon Hrubý

Praktikantky
Kája Karel Bartošová

Saša Becková
Petra Hatáková

Zdravotnice
Káča Steinbachová
Sabina Schuchová

Kuchařky
Jitka Kosa Karlíková

Káča Hvězdová

Řidič
Marek Mařena Rachač
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Tři zkoušky nás čekají. Zkouška odvahy, chytros-
ti a  rychlosti. Když je splníme, Živec bude náš 

a Barabové přemoženi.
Na zkoušce odvahy nás sice čeká Krabatec, ale 
daří se nám. Obsah získané zprávy nás zavede 
k Čertovým náramkům, kde nás Červi rozdělí na 
dvě skupiny a uvězní ve škole v Kadově a v bý-
valém prasečáku ve Lnářském Málkově. To je ta 
zkouška chytrosti, protože jenom díky bystrému 
rozumu unikáme. Při zkoušce rychlosti musíme 
všichni střelhbitě a  držíce se za jeden provaz 
nalézt Krabatce, už podruhé a nadobro přemoci 

Červi, a pak i Krabatce.
Večer nám Breburda předává Živec a  uznává, 
že teda jo, že se nám to povedlo. A na památku, 
protože to až tak darebák nebyl, nám dává tako-

vé malé placky s vyobrazením 
hajného na špalku.
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Bartoněk Ondřej
Becková Viktorie

Berková Valentina
Birasová Natálie

Biras Lukáš
Blaha Jiří

Blaha Michal
Blahová Pavla

Collard Elia 
Čížková Mariana
Deroche Adam

Desrosiers Viktor
Desrosiers Alexandr
Dubišarová Jolana
Dubišarová Natálie

Gaydečka Eliáš
Gemrot Adam

Gemrotová Eliška
Gracerová Ester
Gracerová Sára

Hoff manová Julia Anna
Hronešová Natálie

Hvězda David
Hvězda Lukáš

Jakl Petr
Jakl Vincent
Ježek Karel

Ježek Vincent
Jirát Tomáš

Kalivoda Martin
Kalivodová Ema

Karlík Jan
Karlík Petr

Karlík Ondra
Končelíková Emilie

Končelíková Josefína
Kopecký Matyáš

Krákorová Hedvika
Křelina Vít

Kubant Kryštof
Lebeda Martin

Mezihorák Vojtěch
Mezihoráková Klára

Michal Štěpán
Michalová Johana

Michalová Magdaléna
Moravcová Anna
Moravcová Jana
Paťková Eliška

Petelíková Vendula
Preiss Rudolf

Preissová Helena
Princ Adam

Procházka Vojtěch
Svoboda František
Svobodová Klára
Svojitka Šimon

Šantora Jáchym
Škaroupka Filip

Štefánek Samuel
Švecová Anna

Vašková Kateřina
Vlačihová Sofi e

Vlasák Lukáš
Vlasáková Bára
Vlček Mikuláš

Vlčková Kristýna
Zbořilová Kamila
Žižková Kristýna
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Hymna
Hrdinská
hudba: Vojta Havel, text: Ondra Škvor
Kočku slyším, myšku v noci,
málem pad‘ bych do nemoci
ne, já nejsem hrdinou
Strach ti lže a ty mu věříš
že jsi malý, slabý, věříš
že prý nejsi hrdinou.

Refrén
A už ti šlape na paty
Ze strachu máš záplaty
Že prý na to nemáš nervy
Všude vidíš jenom červy
Rudý jak hadr na býka
A jen baba z boje utíká!

I když kočkám oči svítí
Prcek musí mužem býti
Dnem, nocí i hodinou
Že i když má v hlavě červa
Tak nechytne z něho nerva
Tak se stane hrdinou.
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Koho jsme
na táboře
potkali?

Ťopek
Malý, zprvu bojácný, posléze odvážný příslušník 
národa Malečků. Byl zvolen, aby podnikl těžkou 
pouť a  přinesl ze země Michelů kouzelný Štít, 

který dokáže zahnat Baraby.

Kubek
Příslušník národa Čtvrtečků, 

Ťopkův kamarád.

Mešek
Příslušník národa Pšonků,

Ťopkův kamarád.

Ferek
Příslušník národa Čabajů, Ťopkův kamarád.

Pšonkové a Čabajové
Další příslušníci lesních národů.
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jsme pak zase způsobně zbořili.

A latríny byly nově natřené vlastně.

Do provozu jsme uvedli letní kino, v  jeho rám-
ci si děti mohly vybrat mezi dvěma souběžně 
promítanými fi lmy – animovanou Písní moře 
v jídelně a Moonrise kingdom u pingpongáče.

Zase jsme byli na brigádě. Tentokrát jsme po-
máhali na statku v Poli, kde máme složené věci. 
Kydali jsme hnůj a klestili nálety. Bylo toho až 

dost.

Na druhou diskotéku se přijela podívat policie, 
protože v  obci se někomu asi nelíbil hluk. Ale 

hezky jsme se domluvili.

Zase jsme prchali z Gulagu. Povedlo se to Hel-
če Preissové a Vincentovi Jaklovi.

Před poslední diskotékou jsme pro velký úspěch 
zopakovali dětské vystoupení z Porty – kapelu 

Gorillaz.

Na poslední diskotéce znovu vznikl fotokoutek.

A  ještě k  tomu počasí – poslední den, tedy 
v den balení, stále pršelo.
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ve čtyřech skupinách a snad všude v noci ští-
pali komáři.

Ukázali jsme si, kterými všemi možnými způso-
by se dá rozdělávat oheň. Povedlo se nám to 
i třecími dřívky. Příští rok si ukážeme, jak se to 

dělá ze studeného popela a vaty!

Protože hlavní hrdinou táborového příběhu byl 
Ťopek, řekli jsme si něco o  Emilu Zátopkovi, 

kterému se právě Ťopek říkalo.

Vyráběli jsme. Věci z betonu, a to židličky a mis-
ky, pak taky Střelky, kterými jsme následně pře-

mohli Krabatce. Ty ovšem nebyly z betonu.

Poprvé jsme zavedli bobřík tábornictví.

Postavili jsme stupně vítězů.

Do tábora se nám nějak podivně vloudila Itálie. 
V italském duchu proběhla divadýlka a posléze 

i svatbičky.

Divadýlka končila tím, že pizzař Fredo přivezl 
všem pizzu.

V rámci svatbiček jsme krom jiného využily sta-
rého italského zvyku, kdy se plačící matky lou-
čily se svými syny a dcerami. A ženiši se na dů-

kaz mužnosti píchali do prstu.

Po pěti letech přijel na návštěvu kouzelník Ra-
dim Šoch.

l Rozbila se nám trampoška. Nenávratně. Děku-
jeme jí za ty roky.

U  velkého rybníka jsme postavili molo, které 

11
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Hajný Karel Breburda
Náš známý, s nímž jsme se dohodli, že nám to 
celé ztíží. A taky že jo. Poslal na nás Krabatce. 
Stahovali a připravovali jsme zajíce. Zajal Ťop-
ka. Ukradl nám náboje. Nachystal pro nás tři 

zkoušky. 

Krabatec
Takový potvořák shrbený na čtyřech nohách, 
s ošklivým obličejem, který se mu ještě měnil. 
Přemohli jsme ho díky nábojům, které jsme si 
vyrobili, i  když jsme ani nevěděli, k  čemu po-

slouží.

Červi
Příslušníci národa Barabů, jeho armáda. De-
set postav v červených hábitech, nejprve v bílé 
masce, poté v  rouškách. Dvakrát jsme s  nimi 
bojovali, dvakrát jsme je přemohli, a to díky Tre-

fulím, které získal Ťopek ve Slepičí jeskyni.

Obr Drtivec
Kolohnát, který si lehl přes zemi Čabajů a Ťopek 
ho nemohl překročit. Proto jsme museli najít 
Palici a s ní udeřit do Hromu. Pak to šlo. Viděli 
jsme jeho hlavu, velikou jako ty největší stromy. 

Nejdřív se smál, pak měl vztek.
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ke sloupu jídelny. Líbilo se to všem kromě Káči.

Děti složily Píseň pro Zářící, která se líbila, a tak 
ji hrály ještě asi dvakrát i později. 

Složení kapely: kytara, fl étny, ukulele, bicí.

Píseň pro zářící
Svět zahalila temnota
Vaši zemi pustota /á/
Naše louka stále září

Úsměv stále na tvé tváři
Přijďte k nám

Přidejte se k naší záři

Ref: 
Měsíc svítí
Slunce svítí

Vy ne
My vám rádi pomůžeme

Až zpěv zazní mezi stromy
Naše světlo září jasně

Pojďte zazpívejte s námi
Tvořte sloky této básně

Pojďte k nám
Tvořte sloky této básně

Děti porazily vedoucí v softbalu. 

Děti vymyslely jako hru pro vedoucí takovou
obdobu karetní hry Bang!

Děti hrály asi tři dny Mafi i.

Děti si jako opakovačku vybraly La La Land, po-
znávání písniček. Asi proto, že se jim to líbilo, 
možná taky proto, že zrovna pršelo a nechtělo 

se jim běhat.
Vyputování proběhlo docela brzy. Zase jsme šli 
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jsme museli rozlousknout tyto věci: najít správ-
ný klíč mezi padesáti dalšími – použít imbus – 
z Lady Gaga a řeky Rýn vymyslet Gagarina (kód 
1961) – nalezenou UV lampou rozluštit skrytý 
nápis na zdi a  zjistit pořadí, jak vypít a  použít 
hrnky – z  hrnků získat další kód a  otevřít tak 
krabici – v  krabici najít reproduktor s  písněmi 
skupiny ABBA a získat další tak další kód 1221 
– najít správný nůž a rozříznout pytel, v němž je 
navedení k poslední krabici – v ní je SIMkarta 
k telefonu, který máme už od začátku. Díky te-
lefonu se obě skupiny spojí a ta ze školy dojde 
vysvobodit tu z kravína. Všichni máme radost.

Na gastrodni jsme vařili: předkrm caprese (mo-
zarella s rajčaty a bazalkou), hlavní chod asijské 
rýžové nudle se zeleninou, oříšky a kokosovým 

mlékem, desertem byl trdelník.

Náš kamarád a  Májin ještě větší kamarád To-
máš opakovaně proletěl nad loukou letadlem 
a  při posledním přeletu nám shodil bonbony 

navázané na mašlích.

Bodování jednotlivců bylo netradičně umístěno 
mezi stany.

Zase proběhla vodní bitva.

Ale nebyla Slepá stezka.

Ovšem při Finské stezce běžely děti rybníkem.

Proběhlo několik scének před hrou, například 
před tou Finskou jsme využili přidělených jmen 
ze Dřeváku a postřelený Medvěd Vítek Křelina 

naháněl lovce.

Při jiné jsme přilepili zdravotnici Káču lepenkou 
VY NE MY VÁM RÁDI POMŮŽEME/////
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Co jsme 
měli na
táboře?

Mapa Kadozemě
Velká mapa, na které bylo vyznačeno, které 
země jsou dosud svobodné a  které už dobyli 

Barabové. 

Dřeváky
Dřevěná kolečka, na nichž měl každý své jmé-
no a  svou táborovou přezdívku, dále záznam 
o dosažené hodnosti (Maleček, Pšonek, Čabaj, 
Čtvrteček) a  splněných bobřících (uzlů, šifer, 
odvahy, mlčení, síly, vědomostí, přírody a tábor-

nictví).

Měďák
Měděný hrnec, v němž přebývaly Dřeváky.

Štít
Štít, pro nějž putoval Ťopek a který měl tu moc, 

že dokázal zastavit Baraby. 

Živec
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Zajímavosti
Na táboře bylo 69 dětí.

Adama Deroche bohužel přemohla nějaká 
střevní potíž, takže nedlouho před koncem z tá-

bora odjel.

Johanka Michalová přijela později, protože ji 
před táborem uštkla zmije. První dva dny pořád 
musela ukazovat, kam to přesně bylo. Do nohy 

to bylo.

Počasí bylo dobrý. Od všeho kus. Teplo, i vedro 
někdy, zima, déšť, i větší déšť.

Jedna noční průtrž trochu pocuchala přístře-
šek na pingpongáč.

Když jsme bojovali o prsteny pro Ťopka, pršelo 
fakt hodně. Ale nedalo se nic dělat, tohle se do-

bojovat muselo.

Velmi zajímavé bylo stahování a kuchání osmi 
králíků. Naštěstí zrovna v  táboře pobýval pan 
hajný, který si přišel pro peníze za dřevo, a tak 
nám hodně pomohl. Připravili jsme je na tři 
způsoby – na divoko, na smetaně, na česneku. 

A s nadýchaným knedlíčkem.
Když jsme unikali ze školy a z kravína, postupně 
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Meč, jímž se muselo udeřit do Štítu, aby zahnal 
Baraby.

Vzkazy
Na složeném papíře jsme je dostávali od Pšon-
ků, Čabajů a  Zářících. Na barevné bláně nám 

vzkazy zanechával hajný Breburda.

Město her
Soustava úkolů v  lese, po jejichž splnění jsme 
získávali prsteny, díky nimž Ťopek mohl přejít 
řeku Modru. Úkoly? Rodeo, dřevec, bahno, prak, 

brčka, závaží, vláček.

Hrom a Palice
Hrom byl mohutný dřevěný kolík a Palice dřevě-
ná palice. Tu jsme nalezli díky splnění „obřích“ 
úkolů a  deseti údery do Hromu jsme pak pře-
mohli Drtivce. Úkoly? Obrovy prsty, bradavice, 

kostky cukru a kámen.

Trefule a Střelky
Jedno i druhé byly náboje, kterými jsme někoho 
přemáhali. Trefule, tvarem taková vajíčka, jsme 
získali od Ťopka a přemohli jsme jimi ve Velké 
bitvě Červy. Střelky jsme si vyrobili na pokyn 
hajného Breburdy sami a  ještě jsme nevěděli, 
k  čemu nám budou. Breburda nám je dokon-
ce čmajznul, ale pak nám je umožnil vybojovat 
zpět a  přemoci jimi další Červy a  především 

Krabatce.

Placka s hajným
Malá keramická placka, na níž byl vyobrazený 
na pařezu sedící hajný s fl intou. Každému z nás 

je dal Karel Breburda.

Bodování jednotlivců

17
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Vysoký kůl a na něm zavěšené dřevěné destič-
ky, pro každého jedna se jménem a záznamem 

o splněných bobřících a hodnostech.

Bodování družinek
Vlajky jednotlivých družinek zapíchnuté do půl-
kruhu. Výška umístění vlajky na žerdi označo-

vala aktuální pořadí družinky. 

Rozlišení družinek
Na krku zavěšené kolečko s písmenem L a pod 
ním střapeček z bavlnky. Oboje v barvě družin-

ky.

Vlajka
Černý trojúhelník, na něm bílé kolečko a  na 
něm červené tečky. Jako ti Barabové na mapě, 

co se postupně rozlézají.

Znak na tričko
Pět variací na číslovku pět symbolizující počet 

zbývajících svobodných národů.

Zpěvník
xx písniček, tedy o  trochu míň než bývalo, 
k tomu morseovka, mapa, první pomoc a něja-

ké drobné hry.

Diplomy
Za sportovní a  tábornickou olympiádu, za di-
vadélka a  Portu a  pak za umístění jednotlivců 
a  družinek. Divadelní podepsal herec Jakub 

Prachař.
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Meč, jímž se muselo udeřit do Štítu, aby zahnal 
Baraby.

Vzkazy
Na složeném papíře jsme je dostávali od Pšon-
ků, Čabajů a  Zářících. Na barevné bláně nám 

vzkazy zanechával hajný Breburda.

Město her
Soustava úkolů v  lese, po jejichž splnění jsme 
získávali prsteny, díky nimž Ťopek mohl přejít 
řeku Modru. Úkoly? Rodeo, dřevec, bahno, prak, 

brčka, závaží, vláček.

Hrom a Palice
Hrom byl mohutný dřevěný kolík a Palice dřevě-
ná palice. Tu jsme nalezli díky splnění „obřích“ 
úkolů a  deseti údery do Hromu jsme pak pře-
mohli Drtivce. Úkoly? Obrovy prsty, bradavice, 

kostky cukru a kámen.

Trefule a Střelky
Jedno i druhé byly náboje, kterými jsme někoho 
přemáhali. Trefule, tvarem taková vajíčka, jsme 
získali od Ťopka a přemohli jsme jimi ve Velké 
bitvě Červy. Střelky jsme si vyrobili na pokyn 
hajného Breburdy sami a  ještě jsme nevěděli, 
k  čemu nám budou. Breburda nám je dokon-
ce čmajznul, ale pak nám je umožnil vybojovat 
zpět a  přemoci jimi další Červy a  především 

Krabatce.

Placka s hajným
Malá keramická placka, na níž byl vyobrazený 
na pařezu sedící hajný s fl intou. Každému z nás 

je dal Karel Breburda.

Bodování jednotlivců
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Vysoký kůl a na něm zavěšené dřevěné destič-
ky, pro každého jedna se jménem a záznamem 

o splněných bobřících a hodnostech.

Bodování družinek
Vlajky jednotlivých družinek zapíchnuté do půl-
kruhu. Výška umístění vlajky na žerdi označo-

vala aktuální pořadí družinky. 

Rozlišení družinek
Na krku zavěšené kolečko s písmenem L a pod 
ním střapeček z bavlnky. Oboje v barvě družin-

ky.

Vlajka
Černý trojúhelník, na něm bílé kolečko a  na 
něm červené tečky. Jako ti Barabové na mapě, 

co se postupně rozlézají.

Znak na tričko
Pět variací na číslovku pět symbolizující počet 

zbývajících svobodných národů.

Zpěvník
xx písniček, tedy o  trochu míň než bývalo, 
k tomu morseovka, mapa, první pomoc a něja-

ké drobné hry.

Diplomy
Za sportovní a  tábornickou olympiádu, za di-
vadélka a  Portu a  pak za umístění jednotlivců 
a  družinek. Divadelní podepsal herec Jakub 

Prachař.
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Zajímavosti
Na táboře bylo 69 dětí.

Adama Deroche bohužel přemohla nějaká 
střevní potíž, takže nedlouho před koncem z tá-

bora odjel.

Johanka Michalová přijela později, protože ji 
před táborem uštkla zmije. První dva dny pořád 
musela ukazovat, kam to přesně bylo. Do nohy 

to bylo.

Počasí bylo dobrý. Od všeho kus. Teplo, i vedro 
někdy, zima, déšť, i větší déšť.

Jedna noční průtrž trochu pocuchala přístře-
šek na pingpongáč.

Když jsme bojovali o prsteny pro Ťopka, pršelo 
fakt hodně. Ale nedalo se nic dělat, tohle se do-

bojovat muselo.

Velmi zajímavé bylo stahování a kuchání osmi 
králíků. Naštěstí zrovna v  táboře pobýval pan 
hajný, který si přišel pro peníze za dřevo, a tak 
nám hodně pomohl. Připravili jsme je na tři 
způsoby – na divoko, na smetaně, na česneku. 

A s nadýchaným knedlíčkem.
Když jsme unikali ze školy a z kravína, postupně 

15
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Co jsme 
měli na
táboře?

Mapa Kadozemě
Velká mapa, na které bylo vyznačeno, které 
země jsou dosud svobodné a  které už dobyli 

Barabové. 

Dřeváky
Dřevěná kolečka, na nichž měl každý své jmé-
no a  svou táborovou přezdívku, dále záznam 
o dosažené hodnosti (Maleček, Pšonek, Čabaj, 
Čtvrteček) a  splněných bobřících (uzlů, šifer, 
odvahy, mlčení, síly, vědomostí, přírody a tábor-

nictví).

Měďák
Měděný hrnec, v němž přebývaly Dřeváky.

Štít
Štít, pro nějž putoval Ťopek a který měl tu moc, 

že dokázal zastavit Baraby. 

Živec

19
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jsme museli rozlousknout tyto věci: najít správ-
ný klíč mezi padesáti dalšími – použít imbus – 
z Lady Gaga a řeky Rýn vymyslet Gagarina (kód 
1961) – nalezenou UV lampou rozluštit skrytý 
nápis na zdi a  zjistit pořadí, jak vypít a  použít 
hrnky – z  hrnků získat další kód a  otevřít tak 
krabici – v  krabici najít reproduktor s  písněmi 
skupiny ABBA a získat další tak další kód 1221 
– najít správný nůž a rozříznout pytel, v němž je 
navedení k poslední krabici – v ní je SIMkarta 
k telefonu, který máme už od začátku. Díky te-
lefonu se obě skupiny spojí a ta ze školy dojde 
vysvobodit tu z kravína. Všichni máme radost.

Na gastrodni jsme vařili: předkrm caprese (mo-
zarella s rajčaty a bazalkou), hlavní chod asijské 
rýžové nudle se zeleninou, oříšky a kokosovým 

mlékem, desertem byl trdelník.

Náš kamarád a  Májin ještě větší kamarád To-
máš opakovaně proletěl nad loukou letadlem 
a  při posledním přeletu nám shodil bonbony 

navázané na mašlích.

Bodování jednotlivců bylo netradičně umístěno 
mezi stany.

Zase proběhla vodní bitva.

Ale nebyla Slepá stezka.

Ovšem při Finské stezce běžely děti rybníkem.

Proběhlo několik scének před hrou, například 
před tou Finskou jsme využili přidělených jmen 
ze Dřeváku a postřelený Medvěd Vítek Křelina 

naháněl lovce.

Při jiné jsme přilepili zdravotnici Káču lepenkou 
VY NE MY VÁM RÁDI POMŮŽEME/////
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Hajný Karel Breburda
Náš známý, s nímž jsme se dohodli, že nám to 
celé ztíží. A taky že jo. Poslal na nás Krabatce. 
Stahovali a připravovali jsme zajíce. Zajal Ťop-
ka. Ukradl nám náboje. Nachystal pro nás tři 

zkoušky. 

Krabatec
Takový potvořák shrbený na čtyřech nohách, 
s ošklivým obličejem, který se mu ještě měnil. 
Přemohli jsme ho díky nábojům, které jsme si 
vyrobili, i  když jsme ani nevěděli, k  čemu po-

slouží.

Červi
Příslušníci národa Barabů, jeho armáda. De-
set postav v červených hábitech, nejprve v bílé 
masce, poté v  rouškách. Dvakrát jsme s  nimi 
bojovali, dvakrát jsme je přemohli, a to díky Tre-

fulím, které získal Ťopek ve Slepičí jeskyni.

Obr Drtivec
Kolohnát, který si lehl přes zemi Čabajů a Ťopek 
ho nemohl překročit. Proto jsme museli najít 
Palici a s ní udeřit do Hromu. Pak to šlo. Viděli 
jsme jeho hlavu, velikou jako ty největší stromy. 

Nejdřív se smál, pak měl vztek.
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ke sloupu jídelny. Líbilo se to všem kromě Káči.

Děti složily Píseň pro Zářící, která se líbila, a tak 
ji hrály ještě asi dvakrát i později. 

Složení kapely: kytara, fl étny, ukulele, bicí.

Píseň pro zářící
Svět zahalila temnota
Vaši zemi pustota /á/
Naše louka stále září

Úsměv stále na tvé tváři
Přijďte k nám

Přidejte se k naší záři

Ref: 
Měsíc svítí
Slunce svítí

Vy ne
My vám rádi pomůžeme

Až zpěv zazní mezi stromy
Naše světlo září jasně

Pojďte zazpívejte s námi
Tvořte sloky této básně

Pojďte k nám
Tvořte sloky této básně

Děti porazily vedoucí v softbalu. 

Děti vymyslely jako hru pro vedoucí takovou
obdobu karetní hry Bang!

Děti hrály asi tři dny Mafi i.

Děti si jako opakovačku vybraly La La Land, po-
znávání písniček. Asi proto, že se jim to líbilo, 
možná taky proto, že zrovna pršelo a nechtělo 

se jim běhat.
Vyputování proběhlo docela brzy. Zase jsme šli 
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ve čtyřech skupinách a snad všude v noci ští-
pali komáři.

Ukázali jsme si, kterými všemi možnými způso-
by se dá rozdělávat oheň. Povedlo se nám to 
i třecími dřívky. Příští rok si ukážeme, jak se to 

dělá ze studeného popela a vaty!

Protože hlavní hrdinou táborového příběhu byl 
Ťopek, řekli jsme si něco o  Emilu Zátopkovi, 

kterému se právě Ťopek říkalo.

Vyráběli jsme. Věci z betonu, a to židličky a mis-
ky, pak taky Střelky, kterými jsme následně pře-

mohli Krabatce. Ty ovšem nebyly z betonu.

Poprvé jsme zavedli bobřík tábornictví.

Postavili jsme stupně vítězů.

Do tábora se nám nějak podivně vloudila Itálie. 
V italském duchu proběhla divadýlka a posléze 

i svatbičky.

Divadýlka končila tím, že pizzař Fredo přivezl 
všem pizzu.

V rámci svatbiček jsme krom jiného využily sta-
rého italského zvyku, kdy se plačící matky lou-
čily se svými syny a dcerami. A ženiši se na dů-

kaz mužnosti píchali do prstu.

Po pěti letech přijel na návštěvu kouzelník Ra-
dim Šoch.

l Rozbila se nám trampoška. Nenávratně. Děku-
jeme jí za ty roky.

U  velkého rybníka jsme postavili molo, které 
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Koho jsme
na táboře
potkali?

Ťopek
Malý, zprvu bojácný, posléze odvážný příslušník 
národa Malečků. Byl zvolen, aby podnikl těžkou 
pouť a  přinesl ze země Michelů kouzelný Štít, 

který dokáže zahnat Baraby.

Kubek
Příslušník národa Čtvrtečků, 

Ťopkův kamarád.

Mešek
Příslušník národa Pšonků,

Ťopkův kamarád.

Ferek
Příslušník národa Čabajů, Ťopkův kamarád.

Pšonkové a Čabajové
Další příslušníci lesních národů.
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jsme pak zase způsobně zbořili.

A latríny byly nově natřené vlastně.

Do provozu jsme uvedli letní kino, v  jeho rám-
ci si děti mohly vybrat mezi dvěma souběžně 
promítanými fi lmy – animovanou Písní moře 
v jídelně a Moonrise kingdom u pingpongáče.

Zase jsme byli na brigádě. Tentokrát jsme po-
máhali na statku v Poli, kde máme složené věci. 
Kydali jsme hnůj a klestili nálety. Bylo toho až 

dost.

Na druhou diskotéku se přijela podívat policie, 
protože v  obci se někomu asi nelíbil hluk. Ale 

hezky jsme se domluvili.

Zase jsme prchali z Gulagu. Povedlo se to Hel-
če Preissové a Vincentovi Jaklovi.

Před poslední diskotékou jsme pro velký úspěch 
zopakovali dětské vystoupení z Porty – kapelu 

Gorillaz.

Na poslední diskotéce znovu vznikl fotokoutek.

A  ještě k  tomu počasí – poslední den, tedy 
v den balení, stále pršelo.
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Hymna
Hrdinská
hudba: Vojta Havel, text: Ondra Škvor
Kočku slyším, myšku v noci,
málem pad‘ bych do nemoci
ne, já nejsem hrdinou
Strach ti lže a ty mu věříš
že jsi malý, slabý, věříš
že prý nejsi hrdinou.

Refrén
A už ti šlape na paty
Ze strachu máš záplaty
Že prý na to nemáš nervy
Všude vidíš jenom červy
Rudý jak hadr na býka
A jen baba z boje utíká!

I když kočkám oči svítí
Prcek musí mužem býti
Dnem, nocí i hodinou
Že i když má v hlavě červa
Tak nechytne z něho nerva
Tak se stane hrdinou.
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Bartoněk Ondřej
Becková Viktorie

Berková Valentina
Birasová Natálie

Biras Lukáš
Blaha Jiří

Blaha Michal
Blahová Pavla

Collard Elia 
Čížková Mariana
Deroche Adam

Desrosiers Viktor
Desrosiers Alexandr
Dubišarová Jolana
Dubišarová Natálie

Gaydečka Eliáš
Gemrot Adam

Gemrotová Eliška
Gracerová Ester
Gracerová Sára

Hoff manová Julia Anna
Hronešová Natálie

Hvězda David
Hvězda Lukáš

Jakl Petr
Jakl Vincent
Ježek Karel

Ježek Vincent
Jirát Tomáš

Kalivoda Martin
Kalivodová Ema

Karlík Jan
Karlík Petr

Karlík Ondra
Končelíková Emilie

Končelíková Josefína
Kopecký Matyáš

Krákorová Hedvika
Křelina Vít

Kubant Kryštof
Lebeda Martin

Mezihorák Vojtěch
Mezihoráková Klára

Michal Štěpán
Michalová Johana

Michalová Magdaléna
Moravcová Anna
Moravcová Jana
Paťková Eliška

Petelíková Vendula
Preiss Rudolf

Preissová Helena
Princ Adam

Procházka Vojtěch
Svoboda František
Svobodová Klára
Svojitka Šimon

Šantora Jáchym
Škaroupka Filip

Štefánek Samuel
Švecová Anna

Vašková Kateřina
Vlačihová Sofi e

Vlasák Lukáš
Vlasáková Bára
Vlček Mikuláš

Vlčková Kristýna
Zbořilová Kamila
Žižková Kristýna
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Tři zkoušky nás čekají. Zkouška odvahy, chytros-
ti a  rychlosti. Když je splníme, Živec bude náš 

a Barabové přemoženi.
Na zkoušce odvahy nás sice čeká Krabatec, ale 
daří se nám. Obsah získané zprávy nás zavede 
k Čertovým náramkům, kde nás Červi rozdělí na 
dvě skupiny a uvězní ve škole v Kadově a v bý-
valém prasečáku ve Lnářském Málkově. To je ta 
zkouška chytrosti, protože jenom díky bystrému 
rozumu unikáme. Při zkoušce rychlosti musíme 
všichni střelhbitě a  držíce se za jeden provaz 
nalézt Krabatce, už podruhé a nadobro přemoci 

Červi, a pak i Krabatce.
Večer nám Breburda předává Živec a  uznává, 
že teda jo, že se nám to povedlo. A na památku, 
protože to až tak darebák nebyl, nám dává tako-

vé malé placky s vyobrazením 
hajného na špalku.
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Hlavní vedoucí
 Ondra Brouk Škvor

Vedoucí
Pavel Poopie Nováček

Jan Vasil Čížek
Martina Opča Hedbávná

Jiří Štollík Štolle
Petr Peťan Bureš
Nora Najimová

Pavla Pája Machačová
Marta Ashley Babková
Marie Mája Babková
Jan Bohouš Stuchlík

Ondra Haták
Jéňa Štursa

Honza Karlík
Tomáš Lindovský

Jan Jon Hrubý

Praktikantky
Kája Karel Bartošová

Saša Becková
Petra Hatáková

Zdravotnice
Káča Steinbachová
Sabina Schuchová

Kuchařky
Jitka Kosa Karlíková

Káča Hvězdová

Řidič
Marek Mařena Rachač
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Celotáborové
dobrodružství

Už jenom posledních pět národů Kadozemě 
odolává atakům Barabů. Ti obsadili okolní 
země i díky své armádě, kterou tvoří Červi. Pro-
to Malečkové, Pšonkové, Čabajové, Čtvrteč-
kové a Zářící vysílají malého Ťopka, aby zdolal 
dlouhou cestu a z obsazené země Michelů při-
nesl Štít – předmět, který jako jediný dokáže 

přemoci Baraby.
Ťopek na své pouti čelí nejenom Červům, ale 
také Krabatcovi, čtyřnohé příšeře, kterou do 
celého příběhu zapletl místní hajný Karel Bre-
burda. Proč? Dohodli jsme se s ním, aby to celé 

bylo napínavější.
Když už je Ťopek docela v úzkých, pomůžeme 
mu my – bojujeme o prsteny, aby mohl zaplatit 
za převoz, přemáháme obra Drtivce, vysvobo-
zujeme ho díky písni, kterou jsme po rozluště-
ní zapeklitých hádanek složili pro Zářící. Taky 
stahujeme a na tři způsoby připravujeme osm 

zajíců, které Breburda přinesl.
A pak hlavně, ve velké bitvě přemáháme deset 
Červů, díky čemuž Ťopek získává Štít. Škoda je-
nom, že ten Štít je na nic, dokud k němu nepři-
bude ještě Živec. A ten má Breburda a my si ho 

musíme vybojovat. My, už ne Ťopek.
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Děti a rodiče,

hned na další stránce vykoukne vzpomínka na 
loukařský tábor 2017. Ten tábor, který se pro-
měnil v  Kadozem a  držel palce Ťopkovi, aby 
zemi ochránil před darebnými Baraby a hajným 

Breburdou. 

Vzpomínáte? A na králíky, Drtivce, útěk z kraví-
na, pilaře Freda nebo kydání hnoje taky. Ať už 

jo, nebo ne, proč si to nepřipomenout.

Loukaři

Kadov
2017
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