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 Téma: Pátrání po tajemství městečka Tombstone a poznání tamějšího života koncem 

devatenáctého století. 

 

Průběh amerického dobrodružství: Do Tombstone odjíždí Lukáš Čížek, bratr našeho 

vedoucího Vasila, aby tam pátral po listu vyříznutém z deníku jejich prapradědečka 

Viléma Čížka. Ten se koncem devatenáctého století i s rodinou odstěhoval do 

Ameriky, kde zažil pořádně napínavé dobrodružství.  

Dobrodružství, které ještě nezná svůj konec. To proto, že právě na vyříznutém listu se 

skrývá to největší tajemství. 

Lukáš pobývá v Tombstone v čase našeho tábora, a tak s ním uzavíráme smlouvu. 

Cokoli on zjistí, nebo i opačně, navzájem si řekneme. 

Zatím víme, jaký příběh se odehrál před dávnými lety v deníku: Vilém a sheriff Jeff se 

snaží odhalit zlého indiánského démona Tchin’dih, který ohrožuje kmen Navahů a 

zabije i náčelníka Narbonu. Tchin’dih je nakonec dopaden a odhalen. Ale Vilém si 

myslí něco jiného a taky si to napíše do svého deníku. Z obavy však potom list vyřízne. 

A uschová jej do rodné hroudy. 

Rodná hrouda, to je hlína od Strakonic, kterou si Vilém vzal s sebou do Ameriky a 

uložil ji v krabičce spolu s dalšími sobě blízkými věcmi do truhly. Včetně šavalí, daru od 

náčelníka Narbony. 

I truhlu Lukáš v Tombstone hledá. Místo ní však potká svou pratetu Amandu Lee, která 

mu řekne nečekanou novinku – tu truhlu odvezla v roce 1968 při své jediné návštěvě 

tehdejšího Československa do Strakonic. 

To je šance pro nás. Vasil jede ke své babičce a tam skutečně truhlu nachází. Děti si 

věci v ní obsažené musí vybojovat – tak praví smlouva s Lukášem – a pak už se 

můžeme podívat do krabičky. V rodné hroudě se opravdu krčí vyříznutý list. Co se na 

něm píše? Že hlavním zloduchem je Vilémův přítel, sheriff Jeff! Docela překvápko. I 

pro Lukáše, kterému jsme to dali vědět do Ameriky. 

Teď ještě zjistit, proč to ten Jeff všechno dělal. 
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Do toho všeho – pozná se to podle mrtvé slepice s uříznutou hlavou – se znovu 

objevuje Tchin’dih. Jednak v Tombstone, kde někdo ohrožuje Lukáše, jednak přímo u 

nás v táboře. Taky tam se objeví slepice, a co víc, vidíme i samotného Tchin’diho! 

Máme strach. 

 

Lukáš a Amanda pak zjistí, že Fred Smith, s nímž se spřátelili v Tombstone, je 

prapravnuk šerifa Jeffa a že to byl on, kdo po Lukášovi hodil mrtvou slepici. Krom 

toho, právě touhle dobou pobývá ve Strakonicích. Něco tam hledá. Máme ještě o 

něco větší strach. 

Fred ale nic nenajde, a tak po návratu do Tombstone všechno Lukášovi, trochu 

donucen, poví. Hledá, stejně jako kdysi jeho prapraděd Jeff a posléze i další členové 

jejich rodiny, šavalí. V něm je totiž ukryt plánek k bay’soh, pokladu Navahů. 

To je něco pro Amandu. Ona přece ví, kde je šavalí. Stejně jako truhlu ho kdysi 

dovezla do Čech. Šavalí by teď mělo být na zámku ve Lnářích.  

Tak tam jdeme a šavalí tam je a v něm opravdu plánek k bay’soh! Fotíme ho a 

snímky hned posíláme do Tombstone Lukášovi.  

Tam jsou z toho skoro u vytržení, protože jeden archeolog ten plánek rozluští, díky 

čemuž je po staletích objeven navažský poklad bay’soh – 287 stříbrných artefaktů. 

Dokonce se to dostane i do místních novin, což si společně promítneme. 

 

Teď ještě zjistit, jak se Tchinďih dostal až k nám. Jednoduše – je to Peťan, který si sám 

pro sebe usmyslel, že nám na táboře udělá trochu vzrušení. Povedlo se mu to, ale 

pak po zásluze pyká u mučednického kůlu. Ale už ho zase máme rádi. 
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Večerní představení z lesa a Alhambry 

 

I. představení 

V nočním lese hoří oheň, svítí světla, na stromech visí kovbojské klobouky a na zemi se 

povalují lebky a kosti. Hraje hudba. Ze tmy vystupují vedoucí v kostýmech a oznamují, 

že letos to bude trochu jinačí – zatímco v předchozích letech nás vždy dobrodružství 

potkalo, teď mu jdeme naproti. 

O co půjde? Lukáš Čížek, brácha Vasilův, totiž právě pobývá v Tombstone, 

arizonském městečku, kde pátrá po záhadě vycházející z deníku psaného jejich 

prapradědečkem Vilémem Čížkem. 

Jedná se o napínavý příběh, což za chvíli víme sami – posloucháme totiž úvodní část 

deníku, v níž je řeč hlavně o zlém navažském démonu Tchin’dih. 

Pak nás zdraví hlas Lukáše a nabízí nám smlouvu. Tuhle smlouvu: 

 

SMLOUVA TOMBSTONE 

Lukáš Čížek, prapravnuk pana Viléma Čížka, na straně jedné 

a 

Loukaři, táborníci z Kadova, zastoupení hlavním vedoucím a vedoucími družinek, na 

straně druhé 

 

uzavírají tuto smlouvu: 

 

Společnými silami hodlají odhalit 

1. Kde je truhla a především vyříznutý list 

2. Proč Tchin'dih útočil na Viléma 

3. Co se stalo s Vilémem 

4. Co je to Bay’soh 

5. Kde je prateta Amanda Lee 
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Lukáš se zavazuje poskytovat Vědvedovi z řad Loukařů veškeré informace získané v 

Tombstone. 

Loukaři se zavazují o poskytnuté informace bojovat dle pokynů Vědveda. 

Žádná strana nesmlčí nic, co by stranu druhou mohlo jakkoli zajímat. 

 

Ve Strakonicích 15. července 2012 a v Kadově 22. července 2012 

Lukáš Čížek   Loukaři 

 

Ještě si rozdáme barevné šátky coby označení družinek a jdeme se na všechno 

vyspat. 

 

II. představení 

Zase je noc a jsme u Čertových náramků. Posloucháme a čteme si zbývající část 

Vilémova deníku. Seznamujeme se hlavně se šerifem Jeffem a náčelníkem 

Narbonou, kterého posléze zabije Tchin’dih. Na konci zjišťujeme, že Tchin’dih byl 

Jeffův pomocník Brad. 

Jenže Vilém si myslí, že to asi bylo trochu jinak, což napíše do deníku – jenže tenhle list 

poté vyřízne. 

Brouk a vedoucí družinek potom podepisují smlouvu s Lukášem. 

A dospělí vedoucí taky představí svá tématická jména. Kdo se jak jmenuje? To 

najdete v zarážce Vedoucí. 

 

III. představení 

Odehrává se v Alhambře. Vědved, napoprvé je to Vasil, se rozhodne, že nám formou 

divadelní scénky předá informace, které mu poskytl Lukáš z Tombstone. 

Proto vzápětí víme, že jméno jeho dědečka Viléma neboli Willa je v Tombstone stále 

známé, že se Lukáš seznámil s jistým Fredem Smithem a hlavně, že tam potkal svou 

pratetu Amandu Lee. 
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Ta mu prozradila, a to byla pecka, že Vilémovu truhlu odvezla před lety do Strakonic. 

To pro nás znamená, že možná máme nadosah krabičku s rodnou hroudou a listem 

vyříznutým z deníku! 

A úplně nakonec nám Lukáš říká, že u dveří od pokoje našel slepici bez hlavy a s 

peřím zabarveným do fialova. To je přece průvodní znak Tchin’dih! 

 

IV. představení 

Znovu se odehrává v Alhambře. Vědvedem je tentokrát Eloun a také on pro nás 

připravil scénku na základě Lukášových informací. 

Když skončí, víme, že Lukáš s Amandou vypátrali, že Fred Smith je prapravnukem 

proradného šerifa Jeffa. Z nějakého důvodu už od Vilémových dob jeho rodina 

pronásleduje rodinu Čížkovu – i Amanda to kdysi poznala na vlastní kůži. 

Navíc se dozvídáme, že Fred právě teď pobývá u Strakonic. Máme proto strach, že 

dorazí i k nám. Třeba ví, že máme truhlu! 

 

V. představení 

Odehrává se v oktopusu. Promítáme si fotografie, které nám poslal Lukáš. Vidíme na 

nich, jak američtí vědci na základě „našeho“ plánku, nalezeného v šavalí, nalezli 

bay‘soh, starý indiánský poklad. 

Jsme rádi. 
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Tématické dny 

Na táboře jsme prožili pět dnů, které se od rána až do večera držely jednoho tématu. 

Jak vypadaly? 

 

Desperátský den 

Proč? Na Západě se to darebnými desperáty jenom hemžilo. 

úvod: scénka, při níž se dva desperáti přetahují o ukradenou krávu 

tématické hry: Kšeftaři a Dostavníky  

výroba: dostavníky ze dřeva 

finále: promítání filmu Sedm statečných 

specialita: prezentace, při níž jsme se leccos dozvěděli o největších desperátech 

Divokého západu 

 

Mexický den 

Proč? Tombstone leží nedaleko mexických hranic. 

úvod: rozcvička v mexickém stylu a scénka Esmeralda 

tématické hry: Slepá stezka, Latríny, Otázky na Mexiko 

výroba: pončo, živý kaktus 

večer: fiesta s piňa coladou a živým zpěvem písně Mexiko 

specialita: večeře na louce = tortilla a do toho, co kdo chtěl 

 

Železničářský den 

Proč? Železnice zásadně změnily život na Divokém západě. 

úvod: scénka z vlaku = hledá se zloděj + promítání železničních záběrů 

tématické hry: Hasiči, Cesta železnicí 

finále: dopadení zloděje šerifem  

specialita: vlak v jídelně, v němž v několika scénkách proběhl příběh o dopadení 

zloděje 
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Den zlaté horečky 

Proč? Přece každý ví, že na Západě pro zlato zahořela spousta mužů. 

úvod: scénka, při níž vysílený zlatokop umírá 

tématické hry: Rýžování zlata, Závody psích spřežení 

výroba: psí spřežení 

specialita: to rýžování zlata na profi pánvích přece a prezentace o zlaté horečce 

 

Indiánský den 

Proč? Nejenom proto, že Tchin’dih byl indiánský démon kmene Navahů. 

úvod: rituální přeskakování ohně při ranní rozcvičce 

tématické hry: Magie v jazyce Navahů 

výroba: dreamcatchery neboli lapače snů 

specialita: nástěnky o kmeni Navahů 

 



 

co jsme měli na táboře 
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Z Ameriky 

 

Vilémův deník 

Do něj si Vilém zaznamenal své americké dobrodružství, které se odehrávalo v letech 

1893 až 1894. Vyprávěl o začátcích v Tombstone, o přátelství s Narbonou a Jeffem, o 

Tchin’dih. Chyběl jenom jeden vyříznutý list, jenž obsahoval to největší tajemství. Deník 

měl u sebe Lukáš, do Čech ho totiž v roce 1968 na své krátké návštěvě přivezla jeho 

prateta Amanda Lee. Byl to malý, v červených deskách vázaný sešit. 

 

Vyříznutý list 

Část deníku, kterou Vilém po napsání v obavě vyřízl a uschoval. Obsahovala totiž 

odhalení, že Tchin’dih je ve skutečnosti šerif Jeff. List schoval „do rodné hroudy“, 

neboli do krabičky s českou hlínou, která byla v truhle. Byli jsme to my, kdo list objevil. 

 

Vilémova truhla s předměty 

Truhla, do níž si Vilém uschoval sedm předmětů – fotografii své ženy Toničky, rodinný 

zlatý křížek pro novorozeně, krabičku s českou hlínou, podkovu od Strakonic pro štěstí, 

kámen ze zdejších stříbrných dolů, malou dřevěnou sošku a Narbonův náhrdelník. 

Nebyla v Americe, jak si všichni mysleli, ale ve Strakonicích. V krabičce s hlínou jsme 

pak nalezli vyříznutý list. 

 

Šavalí 

Navažský rytmický hudební nástroj, v němž se však ukrýval plánek k pokladu. 

Narbona si přál, aby ho po jeho smrti dostal Vilém. Tak se také stalo. Šerif Jeff – a poté 

všichni Carrillové – tušili, co se v šavalí nachází. Proto po celou dobu pronásledovali 

Viléma a celou rodinu Čížků. Byl to zdobený hnědý dutý váleček s kamínky uvnitř, asi 

půl metru dlouhý o průměru asi sedm centimetrů. Nalezli jsme jej na zámku ve 

Lnářích, kam jej dala při své návštěva Československa v roce 1968 Amanda Lee. 
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Plánek k pokladu 

Obrázek na malém plátně, oku neznalého bezcenný, který ukazoval cestu k bay’soh, 

navažskému pokladu. Srolovaný se skrýval po století v šavalí. Vyfotili jsme ho, poslali 

mailem do Tombstone Lukášovi a jeden tamější odborník z něj dokázal vyčíst cestu 

k pokladu. 

 

Bay’soh 

Poklad Navahů. Záloha na zmírnění zlých časů, jak říkal Narbona. Objeven byl díky 

našemu nálezu šavalí až nyní. Poklad tvořilo 287 kousků stříbrných artefaktů.  

 

Z Kadova 

 

Smlouva s Lukášem Čížkem 

Smlouva mezi námi a Lukášem Čížkem. Uzavřeli jsme v ní, že se pokusíme společnými 

silami odhalit následující: 

1. Kde je truhla a především vyříznutý list 

2. Proč Tchin'dih útočil na Viléma 

3. Co se stalo s Vilémem 

4. Co je to Bay’soh 

5. Kde je prateta Amanda Lee 

Slavnostně ji podepsal Lukáš na straně jedné a hlavní vedoucí spolu s vedoucími 

družinek na straně druhé. 

 

Přísaha vedoucích ohledně Tchin’dih 

List podepsaný všemi dospělými, kteří se objevili na táboře. Přísahají v něm, každý 

sám za sebe, že nejsou Táborový Tchin’dih. A pokud přísahají křivě, vytrpí si mučení u 

kůlu. 
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Nástěnka Kdo je kdo 

Postupně se na ní objevovaly lístečky se jmény postav a s názvy předmětů, kteří a 

které měli co do činění s příběhem Viléma Čížka. 

 

Rodokmen 

Rodokmen rodiny Čížků od Viléma a Antonie až k Lukášovi a Vasilovi. Nechyběla 

samozřejmě ani Amanda Lee. 

 

Informace od Vědveda 

Dozvídali jsme se je dvojím způsobem. Jednak prostřednictvím dvou hraných scének 

v Alhambře, jednak prostřednictvím vzkazů psaných na papíře. Postupně jsme díky 

tomu: 

- zjistili, že Vilémova truhla se nachází v České republice, u Strakonic 

- zjistili, že Fred Smith je potomek šerifa Jeffa a škodí Lukášovi 

- nalezli předměty z truhly včetně vyříznutého listu 

- zjistili, jak dopadl Vilém a Jeff 

- odhalili, že šavalí je důležitější, než se zdá 

- zjistili, že šavalí, v němž se skrývá plánek k bay’soh, se nachází na zámku ve Lnářích 

- zjistili, kde se nachází závěrečný dárek 

 

Kostýmy 

Vedoucí měli kostýmy odpovídající stylizovaným jménům, která si sami zvolili. A byly 

tam i další kostýmy. Opravdu hodně. 

 

Prezentace 

Informace předávané obrazem. Promítali jsme si je v Alhambře na velké plátno. Bylo 

jich osm a každá měla jiné téma – pět se týkalo tématu Divokého západu, tři témata 

byla „volná“. Teď už víme víc o tomto: 
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Tombstone 

Historie a zajímavosti legendárního městečka. 

Pistolníci a desperáti 

Nejslavnější postavy Divokého západu. 

Dostavníky 

Slavný dopravní prostředek – kudy jezdil, čeho a koho se cestující báli... 

Ženy na divokém západě 

Na Západě nežili jen drsní pistolníci. Své místo tam měly i ženy a leckteré se mužům 

vyrovnaly. 

Zlatá horečka 

Jak a kdy vznikla a kde probíhala nejslavnější zlatá horečka? 

Psi 

Psí rekordy a všelijaké jiné zajímavosti z psí říše. 

Optické klamy 

Že něco nějak vypadá, ještě neznamená, že to tak opravdu je! 

Land Art 

I v otevřené krajině se dá dělat umění. 

 

Bodování družinek 

Siluety sedmi statečných na pozadí zapadajícího slunce. V noci svítilo. Za každých 

deset bodů přibyla jedna třáseň v barvě družinky na kovbojské kalhoty. Přesný počet 

bodů se objevil na šerifské hvězdě každé z postav. A bylo to veliké, zleva doprava asi 

čtyři metry. 

 

Bodování jednotlivců 

Klasická čtvercová síť, tentokrát ovšem ve stylu Tombstone. Každý táborník měl 

přehled o počtu bodů, získaných bobřících a hodnostech, kterých dosáhl. 
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Rozlišení družinek 

Barevné trojcípé šátky s potiskem buvolí lebky v dolním cípu. 

 

Znak tábora na tričku 

Postava kovboje, kaktus a nápis Tombstone 2012.  

 

Vlajka 

Tři hlavy kovbojů v kloboucích a nad nimi dvě pistole proti sobě. 

 

Cedule s názvy staveb 

Důležité táborové stavby jsme si nazvali ve stylu Tombstone. A sice takhle: 

Fat Kid Restaurant – jídelna 

Old Blondhead’s Canteen – kuchyně 

Wild Child Reservation – dětské stany 

St. Loukar’s Church – zvonička 

Thirsty Point – studna 

Public Bath – umývárky 

Saloon – Alhambra 

Office – kancelář 

Public Restroom – latríny 

Tombstone (z druhé strany Goodbye) – vstupní brána 

 

Knížečky 

Dětem se do nich zaznamenávaly informace o získaných hodnostech a bobřících – 

za oboje se jim lepily známečky. 

Hodnosti byly pro kluky a holky zvlášť, a to takto: El Bambiňo a La Bambiňa, 

Greenhorn a Miss, Cowboy a Cowgirl, Sheriff a Lady. 

Bobříky jsme lovili následující: přírody, uzlů, šifer, síly, mlčení a odvahy. Kromě mlčení a 

odvahy měl každý bobřík tři stupně obtížnosti. 
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V knížečkách byl také přehled o právech, kterých mohly děti dosáhnout. Jejich zisk 

byl podmíněn kombinací dosažených hodností a bobříků. 

 

The Tombstone Epitaph 

Táborové noviny pojmenované podle skutečných, které vycházejí v Tombstone. 

Vedoucí a každá družinka (vyjma jedné, která to nestihla) vyrobily jedny táborové 

noviny. 

 

Nástěnky 

Bylo jich docela dost, byly v jednotné grafické úpravě a viselo na nich tohle: 

informace k americkému příběhu 

rozdělení do družinek 

rozdělení do kategorií 

výsledky her 

morseovka a šifry 

příroda 

o Mexiku k mexickému dni 

o Navazích k indiánskému dni 

vytištěné prezentace o Tombstone, dostavnících, desperátech 

táborové noviny 

 

Porťáci 

Zdobené chrastítko asi patnáct centimetrů veliké s nápisem Kadov 2012. 

 

Divadelňáci 

Společná fotografie družinky toho Loukaře či Loukařky, který získal divadelňáka, 

pořízená při děkovačce po divadýlkách. 
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Zpěvník 

Na obalu smrkové větvičky, vzadu šiška. Měl tradiční velikost A5, ale změny proběhly 

hlavně uvnitř – doplnili jsme materiály o přírodě, uzlech, topografii, zdravovědě, 

přibyly omalovánky, spojovačka a křížovky. 

 

Závěrečný dárek 

Vyřezaný obrys kovboje a kaktusu v destičce umístěné na podstavci. Pod tím nápis 

Tombstone 2012. Všichni jsme dostali jeden kousek. Sošky ležely v truhle na viklanu. 
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Cesta do Tombstone 

 
Rozpálená poušť v prérii se vlívá 
ostrý vítr žene prach a bodláčí 
V měchu už jen doušek horké vody zbývá 
//: osud svoje krutá kola roztáčí :// 
 
Jipí já jé, i tahle cesta skončí 
těžko říct zda v báru nebo ve skalách 
Jipí já jé, každá cesta skončí 
buď na kavalci a nebo na márách 
 
Po bezmračném nebi lační supi krouží 
na obzoru zavyl šakal hladový 
karavana jezdců znaveně se plouží 
//: kostry podél cesty už jim nic nepoví :// 
 
Jipí já jé, i tahle cesta skončí 
za kopcem snad čeká vlídné stavení 
nevzdat se jít dál, to náš úděl zdejší 
ta cesta někde skončí, ta cesta konec má 

 
 
 
 
 
 
 
 

text Jan Čížek 
hudba Pavel Nováček 
 



 

účastníci tábora 
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 Družinky podle pořadí (tučně označeni vedoucí družinek) 
V názvu se objevila jména sedmi statečných ze Sedmi statečných. 
 
1. Harry Greens (zelení) 
Petr Novák 
Kája Zítková 
Adéla Jelenová 
Petra Hatáková 
Sára Gracerová 
Péťa Gajda 
Kája Bartošová 
Kačka Vondráčková 
 
2. Vin’s Twins (vínoví) 
Honza Stuchlík 
Saša Becková 
Kristina Družkovská 
Klárka Nováčková 
Dominik Smolík 
Jáchym Jakl 
Kája Kučerová 
Pavel Pletánek 
 
3. Leeovi ostrostřelci (modří) 
Bruno Sandner 
Lucka Landová 
Denisa Salačová 
Honzík Karlík 
Dan Říha 
Lukáš Biras 
Míša Baštová 
Kačka Plamínková 
Marek Vondráček 
 
4. Brit Kids (červení) 
Ondra Haták 
Blanka Sandnerová 
Eliška Křelinová 
Lucka Jarolímová 
Vali Sonnková 
Klárka Kosíková 
Kuba Tietz 
Jolanka Dubišarová 
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Davídek Jorda 
 
5. Chics (oranžoví) 
Pavla Dubišarová 
David Patěk 
Adéla Havelková 
Bára Vlasáková 
Ondra Peterka 
Jirka Plamínek 
Natálka Dubišarová 
Adéla Dlouhá 
Dominik Pejša 
 
6. Chris Angels (žlutí) 
Pavel Kosík 
Terka Pochopová 
Honza Zmátlo 
Natálka Hronešová 
Valča Zikmundová 
Ester Gracerová 
Péťa Karlík 
Eliška Paťková 
 
7. Bernardýni (fialoví) 
Bára Prokopová 
Vincent Jakl 
Šárka Říhová 
Zina Komanická 
Petr Pletánek 
Helča Preissová 
Ruda Preiss 
Vítek Křelina 
Vojta Šaray 
 
 
 
 
 
Pořadí jednotlivců: 1. Blanka, 2. Ester, 3. Petr N. 
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ve
do

uc
í Vedoucí 

 
HV  Ondra Brouk Škvor   Broukolero 
OV  Pavel Poopie Nováček  El Poopiñho 

Jan Vasil Čížek   Porco Kid 
Michal Otec Kováč   Padre 
Martin Zagál Kotal   Zag Zabiják 
Martina Opina Hedbávná  Annie O‘Pine 
Petr Peťan Bureš   Smrdutý Pete 
Pája Machačová   Paulita 
Eliška Eloun Hedbávná  La Ela 
Káča Hupáková   Tornado Katie 
Tomáš Sudži Suk   Silent Tom 
Jirka Štollík Štolle   Giant George 
Marta Ashley Babková  Ashley The Rose 
Monča Štáfová   Seňora Ponča 
Nora Najimová   Norrita 

 
P  Lukáš Malár    Lucky Luke 
 
K  Jitka Kosa Karlíková   Doňa Karlosa 

Káča Hvězdová   Bloody Katy 
Míra Jakš 
Petich Škvor 

 
Z  Káča Hvězdová   Bloody Katy 

Bára Náprstková   Barrita 
 
Ř  Mařena Rachač   Driver, prostě Driver 
 
V pravém sloupci jsou uvedena jména, která si vedoucí zvolili speciálně pro tento 
tábor. Jménům odpovídaly i kostýmy - šerifský, indiánský, mexický, kovbojský, 
vykřičený... 
 
Návštěvy  
 
Jéňa, Hóna, Olda, Hruška, Baed a Olina, Tootsie, Balda, Anička, Balíček, Jakopes, 
Majda, Píca, Pepa, Libuška, Klára, Magda, Olina, Dědek, Verča a Olí, EloRobo, 
PavloVítek, AshleyMil, VasiloNina, LukoPavla, Otcovi Boys, Nořiny Girls, kouzelník 
Radim Šoch, starý Karlíkovi 
 
Prťata: Čingi, Bětka (Betty The Kid), Tonda, Vašek, Leonka, Linda a Kája Gajdová 
 



 

táborové střípky 
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■ Na táboře bylo šedesát dětí. Tři přijely později, tři dříve odjely. 

■ Nejmladšímu dítěti bylo na táboře sedm, nejstarší měsíc po něm oslavilo 

sedmnácté narozeniny. 

■ Počasí bylo asi dobré, protože si nepamatujeme, že by bylo špatné. Chvíli možná 

moc vedro, ale jenom chvíli. 

■ Možná i proto jsme neměli žádné velké nemoci. 

■ Úrazy ovšem byly. Marek Vondráček si zlomil nos, a tak musel na operaci do Písku 

do nemocnice, Valča Zikmundová se řízla do ruky, takže jela tamtéž na šití. 

■ Názvy družinek vznikly podle jmen sedmi statečných ze Sedmi statečných. Děti si 

vylosovaly jméno postavy a název si dovymyslely. 

■ Na významné táborové stavby jsme udělali cedule, a sice takto: táborová brána – 

Tombstone z jedné, Goodbye z druhé strany, zvonička – St. Loukar’s Church, kuchyně 

– Old Blondhead’s Canteen, jídelna – Fat Kid Restaurant, umývárky – Public Bath, 

zdravotka – Broken Leg Infirmary, latríny – Public Restroom, pumpa – Thirsty Point, 

dětské stany – Wild Child Reservation, Alhambra – Saloon, kancelář – Office. 

■ Na tábor dorazil kouzelník Radim Šoch. Byl moc šikovný. Asi nejvíc nás vyděsil, když 

si schoval vlastní hlavu někam k pasu! 

■ Děti porazily vedoucí ve Slepé stezce, ti jim to oplatili ve fotbalových penaltách. 

■ Vyráběli jsme táborové noviny The Tombstone Epitaph. Vedoucí a každá družinka 

jedny, akorát Chris Angels to už nestihli, ale to nebyla jejich chyba. Ve více vydáních 

se řešil vývoj vztahu Vincenta s Klárkou K. 

■ Na táboře delší čas pobývalo šest psů – Sára, Nejry, Iggy, Kira, Číra, Běla. Všichni 

očkováni, povoleni a vychováni. 

■ Jako tradiční opakovačku, tedy hru, kterou jsme hráli znovu, si děti vybraly 

Massacre at Kadov. Děti při ní bránily vybraným skupinkám vedoucích proniknout 

skrze jejich obranu. Hra získala 41 hlasů ze 60, což je fakt hodně. 
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■ Ačkoli Massacre takto jednoznačně vyhrál, vedoucí dětem vpředvečer nakukali, 

že vyhrála Tramvaj. Děti – tedy ty, co uvěřily – byly nejdřív docela zklamané. Ale 

posléze o to spokojenější. 

■ Opakování Massacru se měla zúčastnit i Kosa, ale Čingi ji nepustil, protože se o ni 

bál. 

■ Když už jsme u těch bitek, taky proběhla Vodní bitva u O. K. Corralu. Aneb zlij 

vedoucího/dítě, jak jen to jde. 

■ Děti si pro vedoucí připravily hru Catch The Flag. Byla nová a povedená. 

■ A když jsme u těch nových her, hráli jsme Pevnost Boyard. Nechyběli švábi a červi a 

lezení po laně přes rybníček a tak. Nakonec všechny družinky přišly na heslo a 

nabraly si z pokladu. 

■ Honza Zmátlo při Boyardu nabíral jenom jednou rukou, protože v té druhé držel po 

celou dobu švába. Bál se, že mu ho někdo ukradne. 

■ Poprvé jsme zařadili Živnosti, a sice předposlední den mezi Pouť a Svatby. Čtyři 

skupinky starších dětí si vymyslely živnost, v níž nabízely své služby – takže vyrostlo 

kadeřnictví, dva masážní salony a jedno fitness centrum. Ostatní děti a vedoucí 

dostali táborové peníze, které mohli utrácet.  

■ Noční hra Koně byla velice jednoduchá. Až na to, že děti na ni byly vzbuzeny bez 

předchozího varování v půl druhé v noci. 

■ Před hrami zase probíhaly úvodní scénky, i když jich bylo o něco méně než loni – 

Esmeralda před Slepou, Tramvaj před Massacrem II,  Sázka před Lad Vegas a další. 

■ Scénky probíhaly i při diskotékách – Hafanana, Banánová přestřelka, Máma, Defilé  

táborových darebáků v čele s Tchin’dim a pár dalších. 

■ Kromě Sedmi statečných, prezentací a závěrečné informace od Lukáše jsme si pár 

dní před koncem tábora promítali taky fotky z právě končícího tábora. Včetně těch 

starších, na kterých jsme byli mladší. 

■ Na gastrodni jsme si dělali předkrm (rozpečenou bagetku s tomatovou salsou a 

bazalkou), jídlo (mexické kuře s hráškovou rýží) a pití (domácí ovocná limonáda 

s ledem). 
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■ Na diskotékách jsme měli samosebou občerstvení, abychom se tancem zcela 

nevyčerpali – párek v rohlíku, piňa colada a domácí zmrzlina, ovocný salát. 

■ Šavalí jsme našli na zámku ve Lnářích. Ale ještě než jsme ho objevili, prošli jsme si 

celý zámek. Co víc, byla to noční prohlídka! Děti byly velice pozorné a paní 

průvodkyně milé. 

■ Do Lnářů, to je asi devět kilometrů, jsme šli pěšky, nazpátek jsme jeli objednaným 

autobusem. Páju, Noru a Báru, které nešly na prohlídku, protože měly s sebou psy, 

jsme ve Lnářích zapomněli, takže jsme se pro ně museli vracet autem. 

■ Na Vyputování jsme vyrazili takto: nejmladší děti a Vasil + Peťan, Bára do tábořiště u 

Chanovic, střední děti I a Brouk + Eloun, Káča, Robo k rybníku u Vrbna, střední děti II a 

Otec + Ashley, Lukáš kousek za Vrbno, nejstarší děti a Sudži + Pája, Vítek k Defurovým 

Lažanům. 

■ Dětem se Vyputování tak líbilo, že navrhovaly, aby trvalo aspoň tři dny nebo třeba 

týden. 

■ Peťan asi litoval, že dostal nápad udělat nám v táboře Tchin’diho. U kůlu pak 

pořádně trpěl, ale musel to vydržet, protože i on přísahal, že jím rozhodně není. Byl 

potom špinavý a smrděl, až nám ho začalo být i trochu líto. 

■ Portu od baru jednoho saloonu uváděli Ashley, Mařena, Wotec a Lukáš. Kdo zpíval 

a hrál? Dominik Pejša, Terka,  Bára, Natálka, Lucka, Šárka, Péťa, Valča, Míša, Davídek, 

Kája, Eliška, Saša, Helča, Zdeněk, Blanka, Karel, Bruno, Jolanka a Vítek. Porťáky získaly 

Kristýna, Kája, Eliška, Adéla a Bára + Saša a Helča a možná pár dalších táborníků. 

■ Divadýlka uváděli Smrdutý Pete a Giant George. Divadelňáky získaly Kája, Saša, 

Eliška a pár dalších táborníků. 

■ Svatbičkami nás provedli Peťan, Vasil a Štollík. Ač v Tombstone, proběhly ve 

staročeském duchu – kohoutovi se stínala hlava, mazal se krajíc chleba máslem, 

létalo zrní. Brali se Péťa K. a Eliška, Vincent a Klárka K., Honza Z. a Míša, Lukáš a Péťa 

H., Péťa G. a Kačka, Petr P. a Kája K.  



 

Vydáno v září 2012. 
© Loukaři 

www.loukari.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




