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Říšáci 
Téma 

V neviditelné paralelní říši, která se nachází jen několik desítek metrů nad našimi 

hlavami, její obyvatelé zapomínají. Stále prožívají stejné situace a dělají stejné chyby, 

protože se z nich nedokáží poučit. Nakonec si uvědomí, že vyhýbat se povinnostem 

se nevyplácí, že tvor musí respektovat přírodu a že i dobré úmysly se mohou zvrhnout 

ve špatný výsledek. 

 

Průběh dobrodružství  

Dozvídáme se o paralelní neviditelné říši, která se nachází nad našimi hlavami. V ní žijí 

ve čtyřech patrech a ve všelijakých zajímavých útvarech (kapka, koule nabitá 

hlukem, zahrada žlutoprázdna, miska, schodiště, slzy hořící tekutiny, kytka 

zapomnětlivka) různí tvorečkové (Vírníci, Tekuťáci, Schodišťáci, Plameňáci, 

Žlutoprázdňáci, Placaťáci), kteří jsou sice úplně jiní než lidé, ale mají stejné chyby i 

přednosti. My o nich víme jednak díky mluvící Mušli, jednak díky tajemným Vzkazům. 

Jak se k nám dostávají? Nahoře žije Vyhazovač, který čas od času a zaplaťpánbůh 

něco zbůhdarma vyhodí. Postupně zjišťujeme, že Říšáci stále a dokola zapomínají, 

později objevujeme i to, že se tak děje kvůli jedné květině. Vyrábíme si speciální 

hlásnou troubu, spojujeme se s Říšáky a oni s naší pomocí dávají věci do pořádku. 

 

S kým se potkáváme  

Vírník, Schodišťák, Vyhazovač, Tkuťák, Rolovač uší, Plameňák, Žlutoprázdňák, 

Placaťák, Krtek, Svalovec. 

 

 

 

 



 HISTORIE TÁBORA 2002 
Co jsme všechno na táboře měli 

Rozlišení družinek. Malé sádrové barevné kolečko se znakem Loukaře, zavěšovalo se 

na šňůrce na krk. 

 

Bodování družinek. Keramičtí Rolovači uší, pro každou družinku jeden v příslušné 

barvě, kterým narůstaly uši. 

 

Hodnosti. Hodnostem se říkalo Patráci. Ti se jmenovali prp, drp, trp, črp a do knížečky 

se znázorňovaly jejich postupně se zvětšující domečky. Také jsme dostávali korálky, 

které se smyčkou vázaly vedle kolečka s Loukařem. 

 

Knížečka. Taková harmonika na knoflík, do které se zaznamenávaly hodnosti a 

bobříci 

 

Bobříci. Souhrnně se jmenovali se Žumbelové a byli to vrděj = uzle, moudara = 

příroda, paspal = šifry, sochran = síla. Každý z nich měl své razítko, které se dávalo do 

knížečky. 

 

Vzkazy na folii. Drátěný rám měl takový měňavkovitý tvar a na folii byl text od Říšáků. 

Bylo to celé zapatlané od takzvané kosmírné hmoty. 

 

Mluvící mušle. Asi metr vysoká mušle opravdu uměla mluvit a přinášela nám zprávy ze 

světa Říšáků. 

 

Vlajka. Na ní byla namalována mušle. 

 

Závěrečný dar. Dřevěný hranolek, do něhož byl zastrčen modrý papír s vyobrazením 

říšáckého života. 
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Vedoucí 

HV   Honza Karlos Karlík 

ZHV   Ondra Brouk Škvor 

OV   Eva Tootsie Zlámalová 

Pavel Poopie Nováček 

Martin Málty Svoboda 

Martina Opina Hedbávná 

Erika Heyduková 

Jana Skořepka Skořepová 

P  Lucka Buřičová 

Jirka Štollík Štolle 

Tomáš Sudži Suk 

Hospodáři  Iva Svobodová 

Karlos 

Kuchařky  Iva Svobodová 

Magda Buřičová 

Řidič   Ondra Buřič Jurček 

Zdravotníci  Honza Bureš 

Pavla Sahule Sahulová 
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Názvy družinek a jejich členové 

Fairové 
(žlutá) 
Tereza Štarmanová 
Štěpán Svatoň 
Pepa Machač 
Claudia Brobeck 
Nora Najimová 
Marek Rachač 
Pavla Machačová 
Bára Hála Hálová 
 
Los Krlešos 
Monča Štáfová 
Martin Kotal 
Katka Šulcová 
Ondra Jalovecký 
Eva Novotná 
Štěpánka Peychlová 
Tomáš Horský 
 
Minmaríni 
Filip Fýfý Kříž 
Monča Jančaříková 
 
Rudoprázdňáci 
(červená) 
Míša Spilková 
Jakub Jali Jalovecký 
Eliška Hedbávná 
Barbora Bartošová 
Magdaléna Bartošová 
Ondra Kotal 
 
Lambdi 
Matěj Fábí Abrhám 
Markéta Maki Krčmářová 
Adéla Adidas Bémová 
Martin Štáf 
 
Mišmušlouni 
Madla Krčmářová 
Ondra Talaváňa 
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Mej Abdulkarimová 
Vilém Ťopek 
Matyáš Svatoň 
Bára Novotná 
Lukáš Stránský 
 
Tvrdíši 
Pavlíková Eva 
Klára Nováková 
 
Kibicírníci 
Martin Pašaška Procházka 
Verča Grossová 
Míša Böhrer 
Jíťa Svobodová 
Jana Bernardová 
Hanýz Petržík 
 
Další děti: Kačka Frontzová, Kačka Žvejkačka Žváčková, Simona Albrechtová, Nicole 
Čechová, Tereza Kohoutová, Dominika Nováková, Majda Thuriová, Nikola Thürová, 
Vojta Sojka Abraham, Honza Navrátil, Tomáš Hroník, Jan Šmídek, Patrik Šiller, Michal 
Klackofil Barták, Vašek Abraham, Michal Buřič, Kuba Karlík, Šimon Kostka, Matěj 
Popcorn Pokorný, Lukáš Šiller 
 

 

Pořadí jednotlivců     

1. Madla Krčmářová 
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Zajímavosti 

■ Abychom mohli komunikovat s Říší, vyrobili jsme šest metrů vysokou hlásnou troubu. 

■ Vznikla přezdívka Pupí pro Pavla Nováčka, psáno Poopie. To aby se to rýmovalo s 

Tootsie. 

■ Děti vyráběly docela velké Říšáky z přírodních materiálů. 

■ Pašaška si něco udělal s nohou, kterážto mu zhnisala, a nic s ním nebylo. 

■ S velkým úspěchem jsme použili broučí kostýmy. Hráli jsme Beatles, hodně vytížený 

byl Ferda a Stonožka. 

■ Ondra Buřič vyrobil ukázkový decibeloměr. Fakt fungoval. 

■ Velmi zajímavou psí dvojici vytvořil jezevčík Kubíček a doga Kwany. Kubíček dal 

několikrát kolegyni jesle, když jí proběhl mezi nohama. 

■ Cestou z vyputování jsme ve vlaku z Bechyně do Tábora zapomněli kytaru. 

Konkrétně Ondra Talaváňa. Nalezli jsme ji však ve ztrátách a nálezech na nádraží v 

Táboře. 

■ Při hymně se holky a kluci v refrénech střídali. Bylo to pěkné, i když hoši někdy krapet 

pokulhávali. 

■ Ke konci tábora hodně pršelo a pomalu se začala zvedat voda v potoku i v 

rybníku. Zanedlouho pak vypukly povodně. 

■ Voda Vyhnanice nezbourala, zjara příštího roku jsme to udělali sami. Roku 2002 se 

tak konal poslední tábor na Jiříčkovic louce, vyhodil nás pan Šťáva. Vydali jsme se 

směr Kadov. 

■ Oddávajícími na svatbách byli Ferda Mravenec a Houslenka. Svatebčané byli 

Matěj Fábí Abrahám a Madla, Míša Buřič a Majda Bartoška, Štěpán Svatoň a Míša 

Spilka, Tomáš Horský a Majda Thuriová, Matěj Svatoň a Bára Bartoška, Honza Navrátil 

a Claudia Brobeck. 

■ Na divadýlkách hráli vedoucí Limonádového Joea a děti na konci dostaly 

Kolalokovu limonádu. 
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Hymna 

Houpavá 
(hudba Vojta Havel, text Ondra Škvor) 

 
Horoucí oči dívaj‘ se na nebe 
pod svícnem z perleti koukají bez dechu 
na křídlech labutích svezou se do mechu 
ve spěchu křičí… a sní 
 
Odleva doprava, nahoru a dolů 
vírník houpe mrňousy, tahají ho za vousy 
svý vousy si zamotal a mně hlavu pomotal 
kéž by i mě pohoupal – nahoru a dolů 
 
Dychtivá ústa volají do nebe 
zpod křídel labutí zpívají pro tebe 
že z voskových perutí svezou se do mechu 
neplechu slyší… a sní 
 
Odleva doprava, nahoru a dolů 
houpu malý mrňousy, tahají mě za vousy 
ve tváři mám vrásky, srdce plný lásky 
kéž bych ji směl pohoupat – nahoru a dolů 
 
Zvědavé uši napnou se do nebe 
zamknuté do sebe uniknou z doslechu 
z blankytných výší svezou se do mechu 
v pelechu mrknou… a sní. 
 
Odleva doprava, nahoru a dolů 
houpem malý mrňousky, tahají se za vousky 
srdce plný lásky, zmizely nám vrásky 
houpeme se spolu – nahoru a dolů... 


