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Skřítci 
Téma 

V pohádkovém světě skřítků dochází k tradičnímu souboji dobra se zlem. Dobro vítězí 

jenom díky pomoci dětí. Zaměřili jsme se také na ochranu přírody. 

 

Průběh dobrodružství  

Seznamujeme se s Hubertem, králem skřítčí říše, neposedným Houbíkem a tichým 

Sparkem, ale také s Frentem, který záludně převzal vládu nad královstvím a zmocnil 

se Harmonýře. To je tajemný předmět, který pomáhá zachovávat rovnováhu v 

přírodě. Díky Sparkovi získáváme Harmonýř. Chybí v něm však Planetony, bez nich 

Harmonýř pozbývá své moci. Dva má Hubert, zbylé dva však drží Frent. My je ale 

vybojujeme, když přemáháme Trojhlavce i Frenta. Nakonec vymyslíme i to, co 

znamená Ameron – je to přátelství. Jakožto symbol přátelství vkládáme do 

Harmonýře čtyři kůrová srdíčka. Za odměnu se nám zjevuje bůh všech skřítků Amer, 

ukazuje nám skřítčí městečko, kde nacházíme poklad – malé hliněné trojtrpaslíky.  

Samotný tábor, když už nás potkali ti skřítci, jsme rozdělili do čtyř ročních období, z 

nichž každé mělo své vyvrcholení: období rozpuku a květu - pálení Moreny, období 

mláďat a plodů - složení jablka, období žlutého listí - pouštění draků, období bílého 

snu – Vánoce. 

 

S kým jsme se potkali  

Houbík s hříbkovitou hlavou , Hubert, Spark sršící jiskrami, Kryštof, Frent, Trojhlavec se 

třemi hlavami, Vodník, Amer. 
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Co jsme měli na táboře 

Bodování družinek. Prostorová maketa krajiny, v níž jsme naznačili čtvero ročních 

období. Každá družinka měla svou vlastnoručně nakreslenou vlaječku (cca 4 cm 

velkou) připevněnou na špendlíku, s níž putovala přes polystyrénové hory a doly… 

 

Hodnosti. Hodnosti se jmenovaly žbloud, žoudl, žižla, žbrbla a byli to skřítci, kterým se 

postupně zvětšovala čepice. Jejich obrázky se lepily do knížeček, co měly obal ze 

šedého koberce. 

 

Harmonýř. Předmět zachovávající rovnováhu v přírodě. Měl tvar jehlanu a ze čtyř 

stran se do něj vkládaly Planetony se základními elementy – vzduchem, vodou, 

ohněm a zemí. Vkládal se do něj i Ameron neboli čtyřdílné srdce z kůry. 

  

Vlajka a tričko. V každé ze čtvrtin kolečka byl symbol představující jedno ze čtyř 

ročních období. Květ pro jaro, sluníčko za léto, podzimní list a vločka coby zima.  

 

Knížka s pohádkou. Vyprávěla příhody statečného rytíře Mikuláše, který po celý rok 

putoval za princeznou Hedvikou a na své cestě zažíval příhody, které korespondovaly 

s hrami, co jsme předtím či vzápětí poté hráli. 

 

Závěrečný dar. Keramická soška se třemi postavami – Huberta, Houbíka a Sparka. 
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Vedoucí 

HV   Honza Karlos Karlík 

ZHV   Ondra Mabrouk Škvor 

OV   Eva Tootsie Zlámalová 

nováček Pavel Nováček 

Martin Málty Svoboda 

Jitka Kosa Kosíková 

P   Martina Opina Hedbávná 

Eva Skočka Skočdopolová 

Honza Vasil Čížek 

Hospodáři  Iva Svobodová 

Karlos 

Kuchařky  Iva Svobodová 

Verča Svobodová 

Řidič   Jaroslav Baed Píša 

Zdravotnice  Vlaďka Vlaťka Šmídková 
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Názvy družinek a jejich členové 

1. Trpajzlíci 

(bílá) 

Jirka Štolle 

Lenka Zákoucká 

Monika Štáfová 

Martin Štáf 

Míša Spilková 

Eliška Hedbávná 

 

Ťulpodi 

(hnědá) 

Eva Pavlíková 

Jana Horáková 

Vojta Sojka Abrhám 

Kačka Frontzová 

Lukáš Stránský 

Klára Tvrďola Adámková 

 

Braníci 

(zelená) 

Galina Krylová 

Tereza Štarmanová 

Adéla Adidas Bémová 

Matěj Fábí Abrhám 

Tomáš Horský 

Jitka Svobodová 

Majda Thuriová 
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Houbíci 

(modrá) 

Madla Krčmářová 

Tomáš Sudži Suk 

Gábina Landová 

Klára Nováková 

Honza Šmídek 

Štěpka Peychlová 

 

Skřítkové 

(šedá) 

Lucka Buřičová 

Kristýna Andršová 

Dáša Šedivcová 

Alena Prďola Seegerová 

Patrik Šiller 

Lukáš Šiller 
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Zajímavosti 

■ Znovu bylo hodně málo dětí, konkrétně 32. I proto, že se po letech opět uskutečnil 

tábor ve Vysokých Tatrách. 
■ Celý tábor nám svítilo sluníčko. 
■ Sluníčko svítilo celý tábor, ale nesvítilo 11. srpna, protože proběhlo zatmění Slunce. 

Měli jsme asi dvacet papírových brýlí se speciálním filtrem, takže jsme to pěkně 

pozorovali. 

■ Poprvé se nám ukázal YAGAMAN – tajemný muž s havajskou košilí, slunečními 

brýlemi a slaměným kloboukem. 

■ Na základě ukolébavky, kterou zpíval Hubert skřítkům Houbíkovi a Sparkovi na konci 

vstupů, jsme tyto dvě sloky (Skřítku, pověz skřítkovi) zařadili za svou hymnu. 

■ Malovali jsme na květináče různé obrázky a vypadalo to dobře. 

■ Taky jsme si malovali na obličeje, popřípadě nohy. Taky to vypadalo dobře. 

■ Na svatbách oddávali Opina a Brouk. Kdo si koho bral, se neví. 

■ Vedoucí hráli na divadýlkách Ať žijí duchové. Na závěr jsme dětem rozdávali 

pribiňáky. 

 

Pořadí jednotlivců 

Kluci Jirka Štollík, holky Lenka Zákoucká 
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Hymna 

 

Pohádka 
(text Petr Škvor, hudba Martin Havel) 

 

Poslyšte pohádku o říši skřítků 
vládnul tam moudrý král žili si v klídku 
neznali starostí, ani hříchu 
jen slzy radosti, vrásky smíchu, na na na na na na 
 
Za čas král chuděra, pod vousy bručí 
cpete si panděra, v hlavách vám kručí 
zmámil vás kamínek, zvedáte číš 
nad naší říší tak kreslíte kříž, na na na na na na 
 
Přestaňte syslit a vylezte z tůně 
kolem se koukněte, jak náš svět stůně 
než skončí i druhou nohou v hrobě 
v podobných hledejte pomoc sobě, na na na na na na 
 
S dospělci chodí to od šesti k pěti 
nevidí neslyší, co cítí děti 
že máme společné, co nás pálí 
že skřítky nedělá, že jsou malí, na na na na na na 
 
 
 
Hubertova ukolébavka 
 
Skřítku, pověz skřítkovi 
skřivan dříme ve křoví na na na na 
dříve, než se sešeří 
zavrtej se do peří na na na na 
Za rozbřesku větříček, 
přivítá pár Jiřiček na na na na 
přemýšlej, co za příběh, 
přinesou nám na křídlech na na na na…. 


