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Pračlověk 
Téma 

Připomněli jsme si nesnadný život pravěkých lidí. 

 

Průběh dobrodružství  

Scénkou, která se odehrála okamžitě po příjezdu dětí nedaleko pravěké chatrče, 

jsme se dostali mezi pravěký lid. Jejich příběhy nás provázela mluvící socha Venuše, 

která nám radami pomáhala při boji proti zlu, které přicházelo z dávných časů.  

 

Koho jsme na táboře potkali  

Venuši. Sošku, která uměla mluvit. 

 

Co jsme měli na táboře 

Rozlišení družinek. Barevné čelenky z látky.  

 

Bodování družinek. Evoluční strom, jakási cesta, na němž se pohybovaly družinky od 

Homo africanus až k Homo sapiens sapiens. 

 

Hodnosti a bobříci. Čtyři a čtyři mušle – modrá, žlutá, hnědá a červená, zavěšované 

na kůži na krk, ty za b obříky byly menší. 

 

Kniha pravěkých příběhů. Příběhy, které jsme si občas po večerech četli. 

 

Vlajka a tričko. Byl na nich obrázek pádícího mamuta s pračlověkem na hřbetě. 

 

Závěrečný dar. Malé Venuše. 
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Vedoucí 

HV   Jéňa Štursa 

OV   Olda Machač 

Zdenda Svoboda 

Petr Brouk Škvor 

Honza Karlos Karlík 

Karča Bušková 

Danka Černá 

P   Ondra Škvor 

Pavel Sapon Sapík 

Ivana Borůvka Kulíšková 

Kamča Lapková 

Verča Svobodová 

Eva Tootsie Zlámalová 

Oto ? 

Kuchaři  Jirka Bartek 

Michal Rýča Ryčl 

Hospodář Martin Havel 

Řidič  Luboš z Brna 

Zdravotnice  Mirka Morchová 
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Názvy družinek a jejich členové 

 
Erektové 
(modrá) 
Honza Reimer 
Honza Štursa 
Ondra Havel 
Lucka Mírková 
Vojta Havel 
Karambol 
Jana Bacinová 
Renata Prausová 
 
Teneičové 
(červená) 
Adam Čumpel 
Ivana Rumlerová 
Standa Černý 
Vladek Müller 
Blanka Antušková 
Tomáš Deml 
Denisa Č. 
 
Kromaňonci 
(bílá) 
Gábina Ježek Brdová 
Lenka Sapíková 
Martin Svoboda 
Franta Cikán Ražnok 
Markéta Kroupová 
Honza Vasil Čížek 
Denisa Žižková 
Misek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HISTORIE TÁBORA 1991 
 
Habiláci 
(cihlová) 
Honza Kašpárek 
Tomáš Pondělíček 
Pavka Sýkorová 
Katka Rögnerová 
Kasa Kasík 
Edita Morávková 
Terka Štursová 
Miki 
Jarda Řežábek 
Martina Müllerová 
 
Dinové 
(fialová) 
Šárka Slavíčková 
Michal Esterka 
Martin K. 
Vojta Pihrt 
Verča Kupcová 
Pavlína Morávková 
Iva Machačová 
Kendy 
 
Další děti 
Kristýna Bušková 
Majka 
 

 

 

Zajímavosti 

■ Ani jsme si nestačili vybalit, a už jsme byli svědky výjevu ze života pravěkých lidí. U 

pravěké chýše tam cosi dělali. 
■ Karambol se choval jako opravdu pravěký člověk a čas od času sežral nějaké 

hovado. 

■ Tehdy jsme to ještě nevěděli, ale byla to naše poslední Sluneční louka. 
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Hymna 

Pračlověk 
(hudba Martin Havel, text Martin Havel a Jirka Bartek) 

 

Jak z hloupé opice člověk se stal, kdo z nás by nevěděl rád 
Co všechno musel se naučit znát, nežli se člověkem stal 
Na to budem si hrát, na to budem si hrát. 
Potom snad lidi poznáme snáz. 
 
Jak ohně konečně přestal se bát, kdy začal v jeskyni spát 
Kdy prvně pochopil, že není sám, jak kamenem učil se psát 
Na to budem si hrát, na to budem si hrát. 
Potom snad lidi poznáme snáz. 
 
Zahoď sbírku svých známek, pojď s námi si hrát, 
odemkni visací zámek a v pravěku budeš stát. 
A ráno až bude svítat, koukej rychle vstát, 
s kamarády se přivítat, lidi mít rád. 
 
Z pazourku jednou si vyrobil nůž a z luku vystřelil šíp, 
mamut pak pochopil, že není král, pračlověk na tom byl líp. 
Na to budem si hrát, na to budem si hrát. 
Potom snad lidi poznáme snáz. 
 
Obilí zasel, pak upekl chléb, chlebem vždy zažene hlad, 
plátno si utkal, z něj oděv si šil, ten oděv, co zažene chlad. 
Na to budem si hrát, na to budem si hrát. 
Potom snad lidi poznáme snáz. 
 
Po noci přichází sluneční žár, po sněhu zelený květ, 
člověk je na zemi jen roků pár, kolik let přetrvá svět. 
Lidi poznáme snáz, lidi poznáme snáz. 
Snad sami sebe poznáme snáz. 
 


