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Sobota 13.7. 1. den  Z/D 13°C 
Sraz jako vždy tentokrát s tématem Asterix a Obelix. Po dlouhém období sucha zrovna začalo v pátek 
a sobotu pršet. Naštěstí aspoň na odjezd a vybalování se počasí umoudřilo. 
Letos jedeme ve složení: 
 
Hlavní vedoucí Eliška 
Vedoucí hry Bobeš, Jeníček, Fíla 
Kuchyň Pája, Pája, Markéta Šprachtová 
Zásobování Míša 
Zdravotník a druid Pavel + Nikča 
0. oddíl Eliška, Barča, Nikča, Štěpánka 
1. oddíl Martin, Zuzka, Pája 
2. oddíl Anička, Adam, Danda 
3. oddíl Hammy, Káťa 
4. oddíl Natka, Kuba 
5. oddíl Dan, Kája Rejdová, Anička Stieberová 
6. oddíl Dáda, Kryštof, Anička Kochová 
7. oddíl Eliška, Markétka, Lukáš 
 
Po vybalení následovala hned první hra. Na ještě mokrém volejbalovém hřišti byly rozházeny 
rozstříhané různobarevné papírky. Každý oddíl se rozhodl pro jednu z barev a tak si museli mezi sebou 
papírky vyměňovat. Z lístečků složili puzzle se jménem. Každý oddíl s jiným. Ale jen jedno z nich bylo 
správné. Záleželo na náhodě, pro které se rozhodnou. Označovalo Štěpána – Unihobixe. Na stožáru 
byly připevněny ukazatele se jménu v různých směrech. Děti se rozběhly k nim a když nakonec natrefily 
na Štěpána, ten jim u starého penťasu vydal nový kotlík a sirky na někdy příště.  
Po skončení hry zase, už potřetí, krátký déšť. 
 
 
Neděle 14.7. 2. den  Obl 21°C 
Ráno se v údolí válela mlha. Dopoledne si děti, galové, vyzkoušely, zda jsou dostatečně silní, aby byly 
platnými členy galské vesnice. Zjistily, že ne. Nezvedly pytel kamení. Tak se vydali za druidem, který 
vařil u ohniště nápoj síly. V ohništi stála polní kuchyň s jedním kotlem. Z komína se kouřilo a z kotle 
šlehaly pyrotechnické efekty. Kolem kotle poskakoval druid a podle receptu, který si předčítal, míchal 
v kotli nápoj. Pak dal každému dítěti po lžíci nápoje. Nato děti zjistily, jak velkou sílu nyní mají. Stejný 
pytel, ovšem s vyměněným obsahem, bez obtíží uzvedly.  
Následovalo dřevo na večerní táborák a pro kuchyň. 
Po obědě přiběhl do tábora Panoramixův pomocník, celý zkrvavený, zbitý a zmatený. Nesouvisle 
blekotal a z jeho posunků vyšlo najevo, že Panoramix byl unesen. Děti mu vyběhly na pomoc. U bedny 
na pečivo našly Panoramixovy vousy, část pláště a tajemný recept na kouzelný nápoj. Dále pak i 
Panoramixův zápisník. V něm, byla kromě vylisovaných bylin a dalších nepodstatných údajů, 
poznámka, že dnes ve 22 hodin se koná sněm druidů. Je třeba mít s sebou lucernu. Děti se rozhodly na 
sněm přijít a protože lucerny neměly, musely si je vyrobit. Každý si vyrobil lampiónek na elektrickou 
čajovou svíčku. 
Večer táborák. 
Po táboráku následovala první krátká noční hra. Z deníku ztraceného Panoramixe děti věděly o sněmu 
druidů. Druidy našly sedět kolem ohně na druhém břehu u Koňáků. Druidové se usnesli, že pomohou 
Panoramixe najít a řeknou dětem o menhirech. Ujme se toho modrovlasý druid. Průvod dětí 
s lampičkami byla hezká podívaná. 



Pondělí 15.7. 3. den  obl 23°C 
Ráno škrábání brambor. 
Poté vešel do tábora onen modrovlasý druid a rozdal oddílům překreslené topografické značky a 
mapové symboly k naučení. A buzoly na azimuty. 
Následoval test z mapových značek, kde tajenkou byla informace, že zpráva je ukryta u smetáků a 
lopatek za jídelnou. Z ní se dozvěděli, že první menhir je ukrytý na skále u rybníka. Oddíl, který vyluštil 
zprávu jako první se pro něj vydal. Menhir byla solná lampička na čajovou svíčku. Pak dětem druid 
prozradil azimut, pod kterým naleznou první přísadu do kouzelného lektvaru podle Panoramixova 
receptu. Všichni se tedy vydali do Lukavice, i nultý oddíl, který cestou plnil úkoly podle nalezených 
kartiček. Já mezitím se Zuzou a Alex zasypával latríny, bodoval a psal kroniku. 
Letos byl pořádek ve stanech rekordní. Jen výjimečně bylo udělené méně než osm bodů. Zato opět 
přibylo chroniků s léky. Letos jich bylo asi 15. 
Po návratu z Lukavice proběhlo první větší koupání v tůni. Následoval více méně volný program. Hrál 
se fotbal a volejbal.  
 
Úterý 16.7. 4. den  obl 15°C 
Ráno přišel do tábora Fajrfix Míša a neznámou řečí učinil přednášku o typech ohňů. Bobeš překládal. 
Součástí byly názorné ukázky z polen u stožáru. Zapálena byla i finská svíce. Poté oddíly připravovaly 
vlastní ohně pro soutěž, komu vydrží déle hořet. Eliška a spol mezitím testovala nové gumové razítko 
na textil. Po zvládnutí techniky si budou potiskávat trička všechny děti.  
Odpoledne děti soutěžily v rozdělávání a udržování ohně. Sesbíraly si vše, co potřebovaly, zapálily a 
pak hořící oheň přenesly (Eliška odmítá sdělit jak 😊) k táboráku. Tam už přikládat nesměly. Hodnotila 
se doba hoření a počet použitých sirek. 
Probíhalo rovněž zdobení triček. Všechny oddíly si také vyzdobily své výseče kolem stožáru. Padla na 
to spousta mechu. 
Odpoledne jsem jel s Jindrou na kontrolní RTG pro jeho zlomený článek V prstu. Zval jsem s sebou i Fílu 
a Hammyho, kteří si předešlý den nakopli prst při volejbalu. Fíla Fr. Phal. Dist. Dig. II. Pedis l. sin. Hammy 
nic. 
Po večerním nástupu oznámil Fajrfix, že další ingredienci do lektvaru získá ten, kdo vstoupí do božské 
zahrady. Informaci, kde se zahrada nalézá a přístup do ní získají účastníci galských her. Fajrfix zanechal 
na nástupu plakát s programem a termínem her.  
Mají se konat ve středu. Zároveň naznačil, že další menhir lze nalézt na AuAu hřišti. Tj. volejbalovém, 
pojmenovaném tak podle úrazů na něm utržených. Na úplný závěr dne byla přinesena pochodeň 
planoucí po celou dobu her. 
V noci byla mimořádná zima. 
 
Středa 17.7. 5. den  PJ 22°C 
Ráno byly zahájeny galské hry. Oddíly se střídaly na stanovištích: vrh koulí, hod oštěpem, úpoly, běh 
na 60m, běh přes překážky, skok daleký a basketbal naležato. Nultý oddíl měl své vlastní disciplíny a 
navíc za úkol postavit na večer táborák. Spolu s Bobešem postavil pěknou pyramidu nacpanou šiškami. 
Celý den se nesl v duchu galských her. Dopoledne se odbývaly kvalifikace, odpoledne pak následovalo 
finále. Special guest byly akvabely „Utopenky“. Vedoucí secvičili na hudbu Vltavy vskutku dokonalé 
vystoupení. Vodní hladinu imitovala stará modrá celta s prostříhanými otvory. Z nich se vynořovaly 
akvabely v úchvatných pózách. Rozjařený dav si vyžádal opakování a poté naskákání vedoucích do 
tůně. 
Večer táborák. 
Před vystoupením akvabel předvedl ještě Péťa Grufík exhibici parkuru. 
Čtvrtek 18.7. 6. den  PJ 24°C 



Byl volnější den, děti se myly v teplé vodě. 
Dopoledne dorazil do tábora Šifrix, který předal šifru, resp informaci, že v údolí jsou zašifrované indicie, 
které, pokud se je podaří rozšifrovat a uhodnout co znamenají, sdělí program na odpoledne. Řešením 
bylo „kovář“. 
Odpoledne přijel Simči kovář a u srubu vybalil svoji polní šlapací výheň z první světové války a 
kovadlinu. Všechny děti si s ním vykovaly vlastní hřebík se smajlíkem na hlavičce. Dětem se to moc 
líbilo. 
Pozoruhodností dne se stal Lojzův dobrovolný skok do tůně – za koláč. 
Odpoledne nad táborem dvakrát přeletěl Péťa při cvičném letu. Nízký průlet letadla Casa zaujal nejen 
všechny děti. Po večerce jen krátká porada a po ní následovala noční hra. Byla krátká a rychlá. 
Kousek za volejbalovým hřištěm za potokem byla vytvořena božská zahrada, do níž děti účastí na hrách 
získaly přístup. Prošli světelným obloukem u mostku a vstoupili do nasvíceného lesa. Laserové 
ukazovátka osvětlovala listy na stromech, což vyvolávalo krásný efekt. V zahradě dostaly děti další 
ingredienci do lektvaru – bejlí za noci trhané. 
 
Pátek 19.7. 7. den  PJ 24°C 
Ráno dřevo, kromě obvyklého plivového dřeva se kácela i kulatina na nový věšák za stany. Samovolně 
se zřítil. Bobeš si sice porazil vhodné stromky a nechal dotáhnout ke dřevníku, ale Vogl s Danem mu je 
rozřezali na polínka. K Bobešově velké nelibosti. 
Následovala oblíbená lístečkovaná, alias hon na divočáka. Opět se zpozdil oběd, vytekl hrnec s uzeným, 
knedlík, zelí. 
Nultý oddíl zdobil svoji výseč u stožáru. 
Odpoledne bylo oznámeno, že v okolí tábory byly spatřeny stopy divočáka, což oceňoval zejména 
Obelix. Tuto informaci ale bylo nutno nejprve ověřit. V penťasu se děti seznámily se způsobem odlévání 
stop. Pak se vydaly stopy najít a odlít. 
Večer zaplňovaly přípravy na puťák a balení. 
 
Sobota 20.7. 8. den  PJ 27°C, neděle bouřky 
Všechny oddíly odešla na puťák včas.  
1. oddíl Skuhrov 
2. oddíl Skuhrov 
3. oddíl Rampuše 
4. oddíl Rampuše 
5. oddíl Villa Nova 
6. oddíl Skuhrov 
7. oddíl Ivaňák 
V táboře zůstali dva marodi. Jedna kontuse kolena a jedna oteklá noha po poštípání vosami. Koleno 
jsme nakonec nechali zrentgenovat, ale bpn. Vosy nás trápily celý tábor. 
Obě děvčata jsme večer odvezli k jejich oddílům. V noci ze soboty na neděli přišla bouřka a přinutila 
oddíly, které spaly pod širákem urychleně se přesunout do nouzových přístřešků Tak například oddíl č. 
3 spal v krytém kolostavu u penzionu Sokolí hnízdo. I v neděli asi dvě hodiny pršelo. 
Po návratu oddílů následoval tradiční lov klíšťat, sušení zvlhlého šatstva. Nakonec toho mokrého 
nebylo tolik. Večer tradiční popuťákový táborák. 
V neděli jsme se s Barčou, Daliborem a dětmi sešli v hotelu Studánka. Po výborném obědě jsme si užili 
bazén a vířivku. Vzpomínali jsme v ní na ubohé oddíly na puťáku. 
 
 
 



Pondělí 22.7. 10. den  SJ 27°C 
Ráno při nástupu proběhla bobešova dosti improvizovaná „přednáška“ o hvězdné obloze. Dopoledne 
volný program. Některé oddíly šly pro menhir do Lukavice. Návod k tomu jim poskytla básnička 
nalezená v božské zahradě předchozí den. 
Odpoledne vedla děti Severka do starého penťasu ke dvěma nejznámějším souhvězdím. Všichni přišli 
na to, že se jedná o Malý a Velký vůz. Představovaly je náklaďák a auto zaparkované u koňáků. Tam se 
děti dozvěděly, že dál se mají vydat na Liberk, kde je čekal Astronomix. Cestou děti měly vymysleta 
vytvořit nové souhvězdí. Některé vyrobily model, jiné kresbu. Za to jim Astronomix dal želatinové oko 
prozření a nechal je nahlédnout do dalekohledu. 
V něm děti uviděly Panoramixe v zajetí Římanů.  
 
Úterý 23.7. 11. den  PJ 28°C 
My jsme byli v ordinaci, takže o dění v táboře mám jen zprostředkované zprávy. Dopoledne se vedoucí 
proměnili ve vyjednavače a pokusili se dohodnout se s Římany na propuštění Panoramixe. Vyjednávání 
selhalo. Vedoucí proto plakali. Děti sbírali jejich slzy, což v praxi znamenalo, že jim do dlaně vedoucí 
ždímali hadr. Slzy děti přenášely do sklenice. Kdo nanosil víc, vyhrál. 
Vzhledem k tomu, že diplomacie selhala, bylo třeba se připravit na boj. První fáze byla výstavba 
strážních věží. Z kamenů stavěli věže, kdo vyšší, ten vyhrál. Stavba si vyžádala několik zhmožděnin po 
pádu kamenů. 
Odpoledne děti šly potokem, aby zmátly stopy, až k rybníku. Tam na jeho hladině plavala polystyrénová 
deska s osmi ampulemi sušeného mléka z jednorožce, coby další tajnou přísadou. Šlo o cukr smíchaný 
s kávou. Ingredienci získali všichni. Bodovaná soutěž byl hod kamenem na polystyrén v rybníku. Každý 
měl dva hody. Celkem se podařilo jen pět zásahů. 
 
Středa 24.7. 12. den  J 30°C 
Ráno našly děti po táboře a okolí rozházená písmenka. Z nich vyluštily, že mají běžet na pahorek. Tam 
našly lavory s bramborami, přinesly je do tábora a na čas oškrábaly a nakrájely. Kuchaři jim pak ukázali 
na obrázek koně, který měli nakreslený na ruce. Z toho bylo jasné, že daál vede cesta ke koňákům. Tam 
byla zpráva, že další bude v půl čtvrté u Ivaňáku. U Ivaňáku se nacházela další ingredience do lektvaru. 
Bezprostředně po táboráku následovala další noční hra. Šlo se pro cukrovou surovinu. Cesta od 
fotbalového hřiště až skoro k rybníku byla vyznačena laserovými paprsky. Bohužel některé přestaly 
svítit už po prvním oddílu. Laserového paprsku, alias natě cukrové třtiny se děti cestou nesměly 
dotknout.  
 
Čtvrtek 25.7. 13. den  SJ 30°C 
U6 od rána bylo horko. 
Dopoledne populární dívčí válka. 
Odpoledne byla před penťasem vyvěšena zpráva ve znění:  
Pod pařezem v tůni  
Splešťule tam trůní,  
od božské zahrady měj v nose vodu  
a nechoď dál než k brodu.  
Nezatínej ruce v pěst,  
kde Laudum laudare jest. 
Od horní tůně poslala děti zpráva k posedu ke Koňákům, kde konečně našly poslední přísadu do 
lektvaru – Laudum laudare. 
Večer hra vrcholila bojem s Římany. Římská posádka tábořila na vrcholku louky z Koňáky. Držela v zajetí 
Panoramixe. Děti se posilnily nápojem své výroby podle Panoramixova receptu a zaútočily. První útok 



Římané odrazili, protože byli na rozdíl od dětí vyzbrojeni koulemi. Děti se ale dozbrojily, vylepšily 
taktiku a druhým útokem Římany zahnaly. Zajatý Panoramix byl osvobozen a navíc děti získaly římský 
žold, který prchající vojsko ponechalo v táboře. Byl to měšec s čokoládovými mincemi. 
Osvobozený druid ale překvapeným dětem sdělil, že jejich nápoj je sice připravený podle správného 
receptu, ale kouzelné účinky nemá. Ty mu dokáže dát jen on – Panoramix. Římané se prostě jen lekli 
as utekli.  
Při návratu do tábora zaútočily na děti místo Římanů vosy. A byly o poznání úspěšnější. Skóre bylo více 
než dvanáct poštípaných dětí. Některé i vícenásobně. 
Po ošetření a uklidnění postižených Panoramix konečně udělil nápoji kouzelnou moc. Každé dítě 
dostalo na krk ampulku se světélkující barvou – kouzelným lektvarem. 
 
Pátek 26.7. 14. den  SJ 30°C 
Opět celý den vedro. 
Dopoledne dřevo na táborák, do kuchyně a opět kulatina na sušák. Tentokrát si kulatinu Bobeš uhlídal 
a unikla rozřezání. 
Odpoledne následovala tradiční pouť. Dětem se líbila, i když ceny již proti minulým rokům prořídly. 
Zpestření dne byla inscenovaná svatba Áňi a Banána, oddávající Hammy.  
 
Výsledky celotáborovky: 
1. oddíl č. 6 
2. oddíl č. 3 
3. oddíl č. 4 
4. oddíl č. 5 
5. oddíl č. 1 
6. oddíl č. 2 
7. oddíl č. 7 
 
 
Sobota 27.7 15. den  SJ 30°C 
Úklid, balení a o půl desáté odchod z tábora. Letos se nám vyhýbaly průjmy, zvracení i hygiena, ale zato 
jsme utržili celkem 138 vosích, včelích a sršních žihadel. 
 


