
 HISTORIE TÁBORA 2000 

Medvěd 
Téma 

V příběhu z pol. 18. století, který se prolíná se současností, se objevuje Kniha Kouzel, 

zvířata mluvící lidskou řečí, padouchové i klaďasové. Jako vždycky jde o boj dobra se 

zlem, tentokrát je tím zlem útlak ze strany vrchnosti v období 18. století, plenění a 

okrádání a touha po nesmrtelnosti zloduchů, aby mohli ve špatnostech pokračovat. 

 

Průběh dobrodružství  

Získáváme deník pana učitele, z něhož se postupně dozvídáme o Křivorově bandě. 

Ta řádila ve vyhnanickém okolí někdy v polovině osmnáctého století. Její šéf se 

zmocnil Lipěnky, dcery místní kořenářky, a ženu přinutil, aby ho učinila nesmrtelným. 

Proto se s ním můžeme setkat i my. 

Duch Lipěnky nás v našem čase seznamuje s Medvědem a další lesní zvířenou. Jsou 

to poslední jedinci svého druhu a pomáhají nám proti Křivorovi. A my na oplátku 

pomáháme jim, protože zabraňujeme zloduchům, aby odhalili největší tajemství 

Knihy kouzel – získání nesmrtelnosti. Nakonec zloduchy zbavujeme nesmrtelnosti a 

zvířata posíláme na jejich přání do říše snů. A protože příběh Lipěnky zároveň 

symbolizuje boj proti útlaku, boj za svobodu, přenášíme tento motiv do táborového 

života. 

Tábor je rozdělen do čtyř etap, z nichž každou ještě charakterizuje materiál a práce s 

ním. 

období zmaru - kámen, rákos; období naděje – hlína; období boje – kov; období 

svobody - dřevo, papír. 

 

S kým jsme se potkali  

Lipěnka, Křivor = Krákora, Petetr, Medvěd, Zajíc, Had, Vydra, Orel, Jelen + v deníku 

pan učitel, místní blázen Antonín Bergner, kořenářka. 
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Co jsme měli na táboře 

Rozlišení družinek. Barevné kůžičky spletené do copánku, nosily se na ruce. 

 

Bodování družinek. Každá družinka měla svůj žebřík, po kterém šplhal její „smajlík“ 

nahoru ke zvonečku v příslušné barvě. 

 

Hodnosti. Negramot, triviál, bakalář, magistr. Obrázky se lepily do knížeček. 

 

Bobříci. Názvy nesli podle kouzelných květinek – kručálka lačná (hlad), oněmělka 

jednodenní (mlčení), herkules devětsil (síla), vševědka lesní (lesní moudrost). 

 

Družinková dovednost. Novinka tohoto roku. V každé z etap probíhala jedna výrobní 

činnost a družinka, která si v ní vedla nejlépe, získala do knížečky známku. Jak se 

jednotlivé dovednosti jmenovaly a co děti vyráběly? Hospodéř – chaloupka z 

přírodních materiálů; Hrnčéř – hrad z hlíny; Drátéř – bitevní vřava z drátků; Truhléř – 

papírový model na módní přehlídku 

 

Kniha kouzel. Obsahovala souvislý, ale i nesrozumitelný text. Nalezli jsme v ní dvě 

klíčové informace, na první pohled skryté. Když jsme četli levou polovinu třetího listu s 

pravou polovinou listu čtvrtého, získali jsme první informaci. A jistá slova z jistých 

stránek dala dohromady druhou. 

 

Zvonička. Na zvonu, který jsme nalezli v sudu, je vyryt nápis Ochraňuj nás. V příběhu 

zvon varoval před nájezdy Křivorovy bandy. 

 

Deník pana učitele. Čerpali jsme z něj důležité informace. Třeba i tu, že Křivor a 

Krákora jedno jsou. Byly v něm nalepeny i dopisy, které psala Lipěnka panu učiteli. 
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Sud s dvojitým dnem. Dřevěný sud, k němuž nás dovedl Medvěd, jsme nalezli pod 

starým dubem uprostřed polí. Byl v něm zvon a pod podlahou jsme na závěr tábora 

našli kožené váčky s kamínky. 

 

Vlajka. Procházel se na ní medvěd. 

 

Závěrečný dar. Kožený váček s kouzelným kamínkem uvnitř a okopírovaný deník 

pana učitele. Ty váčky jsme našli pod falešným dnem v sudu, který pobýval celou 

dobu v táboře. 
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Vedoucí 

HV   Honza Karlos Karlík 

ZHV   Ondra Mabrouk Škvor 

OV   Eva Tootsie Zlámalová 

Pavel Falcon Nováček 

Martin Málty Svoboda 

Jitka Kosa Kosíková 

Martina Opina Hedbávná 

Eva Skočka Skočdopolová 

Jana Skořepka Skořepová 

P   Boris Šálek 

Lucka Buřičová 

Hospodáři  Iva Svobodová 

Karlos 

Kuchařky  Iva Svobodová 

Erika Heyduková 

Řidič   Honza Vasil Čížek 

Zdravotnice  Vlaďka Vlaťka Šmídková 
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Názvy družinek a jejich členové 

1. Greenhorni 
(zelená) 
Jirka Štolík Štolle 
Danna Barochovski 
Gábina Landová 
Patrik Šiller 
Jana Nováková 
Štěpka Peychlová 
Míša Buřič 
 
Brtníci 
(červená) 
Monika Štáfová 
Matěj Fábí Abrhám 
Mej Abdulkarimová 
Kačka Frontzová 
Dominika Nováková 
Kačka Tůmová 
Matěj Svatoň 
Lukáš Stránský 
 
Revolucionáři 
(modrá) 
Eva Pavlíková 
Vojta Sojka Abrhám 
Martina Bučková 
Štěpán Svatoň 
Adéla Adidas Bémová 
Vilda Ťopek 
Marek Rachač 
Majda Thuriová 
 
Napoleonovci 
(bílá) 
Madla Krčmářová 
Šárka Winklerová 
Ondra Talaváňa 
Martin Štáf 
Eliška Hedbávná 
Bára Hálová 
Matěj Popkorn Pokorný 
 



 HISTORIE TÁBORA 2000 
Nevolníci 
(žlutá) 
Tereza Štarmanová 
Kuba Vandas 
Karel Vandas 
Dáša Šedivcová 
Kačka Šulcová 
Jitka Svobodová 
Tomáš Horský 
 
Piráti 
(vínová) 
Tomáš Sudži Suk 
Míša Spilková 
Monika Jančaříková 
Lucka Vandasová 
Honza Šmídek 
Ondra Kotal 
Bára Novotná 
 
Křižáci 
(hnědá) 
Klára Nováková 
Radek Ševčík 
Jana Horáková 
Ondra 
Martin Kotal 
Nika Čechová 
Lukáš Šiller 
Pavla Machačová 
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Zajímavosti 

■ Proběhla papírová módní přehlídka, která se povedla. 

■ Přijeli dva šermíři, aby nám předvedli něco ze svého umění. Měli těžké drátěné 

košile a velké meče. Ale když na ně vyběhl Pupán s patnácticentimetrovým 

umělohmotným píchátkem, báli se ho, že jim hrot projede skrze drátěnku, a tak 

zbaběle ustupovali. 

■ Měli jsme nový sklípek. 

■ Navštívili nás Petr Ondráček a Katka Hrachovcová, známí z televize. 

■ Bylo hodně vos. 

■ Uspořádali jsme dortovou válku. Každá družinka měla svého nehybného 

vedoucího, kterého její členové museli postupně dortovými hody co nejvíce zapatlat. 

Ani jsme to nevyhlašovali, ale děti to ohromně bavilo. 

■ Na divadýlkách hráli vedoucí přestavení Lotrando a Zubejda, v titulních rolích se 

představili Boris Šálek a Lucka Buřičová. Divadlo natočil štáb dr. Hoferky z televize 

Maon, který při té příležitosti vytvořil i krátký dokument o táboře. Ten zahrnuje Hady, 

Brouky Kousáky, Vyhnanické 

olympijské hry... 

■ Víkend po táboře se slavilo 20 let konání našich táborů. Vznikla i hymna Dědek čas. 

Zúčastnila se celá řádka kamarádů: Franta a Dáša Vlkovi, Žába, Máma s Vikinou, 

muž-poustevník Ludva Reichert, Dendy Štursová, Daniela Černá a mnoho jiných 

Loukařů. 

■ Na svatbách oddávali Poopie a Tootsie, brali se Tomáš Sudži Suk a Eva Pavlíková, 

Jakub Jali Jalovecký a Kačka Šulcová, Kuba Vandas a Majda Thuriová, Martin Štáf a 

Štěpka Peychlová. 

 

Pořadí jednotlivců 

Holky Míša Spilková, kluci Tomáš Sudži Suk 
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Hymna 

 

Medvěd  
(text Ondra Škvor, hudba Martin Havel) 

O světě červeném jak tváře červánků 
životě medovém jak touha po spánku 
zpívat chtěl kolibřík, broukat chtěl medvěd 
zloby však vypučel černý, křivý květ. 
 
Strach to je temná síť utkaná z pavučin 
rozdrtí srdéčko proroste jako blín 
mraky se zatáhnou, zkaboní se nebe 
rozpusť se človíčku, rozpusť se v sebe. 
 
U špatného pána na zámku komoří 
netruchlí nepláče zpívá byť živoří 
o světě hezčím než je rouno beránků 
životě sladším než malvaz ze džbánku. 
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Děděk čas 
(hudba Martin Havel, text Marlenka Fedorová, Petich Škvor a Pavel Procházka) 

 

Dědek čas se pěkně prohnul v pase, 
slzy se mu derou do očí, 
další křížek na hrbu má zase, 
nech ho, ať si u nás natočí. 
 
Nech ho, ať tu s námi chvíli mládne, 
svůj zub času smočí do piva, 
tady jiná realita vládne, 
tady se jen těžko dospívá. 
 
Osmdesát jedna, a najednou dva tisíce, 
všechno je jinak, ty roky běžej rychleji nežli měsíce. 
Ze starších fotek z mladších tváří civíme, 
někdo je tu s námi, a někdo ne... 
 
Od nás někdy rozum bere roha, 
zákony v sloup oči obrací, 
zkratka vždycky bývá tuze dlouhá, 
kdo pije vodu, ten se potácí. 
 
Den začíná někdy v půlce noci, 
končí ve tři čtvrtě na ráno, 
nejsme blázni, jsme jen trochu cvoci, 
hele, dědku, máme vyhráno. 
 
Osmdesát jedna, a najednou dva tisíce, 
všechno je stejný, jen roky běžej rychleji nežli měsíce. 
Na mladších fotkách starší tváře vidíme, 
všichni jste tu s námi, ne že ne! 


