
 

LDT Velká Lečice 2019 

 

 

 

PŘÍBĚH PLANETY NADĚJE 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota 13.7. 2019 

 A je to tu, celé jaro jsme se nemohli dočkat tohoto dne - dne, kdy nás naši 

rodiče nechají napospas našim oblíbeným vedoucím na celé dlouhé tři týdny. 

Sraz nebyl jako poslední roky ve Vršovicích, ale tentokrát v Braníku za silného 

deště, který nás provázel celou cestu až do tábora. 

 Po příchodu do tábora jsme se přivítali s vedoucími a rozdělili se do oddílů, 

abychom se mohli ubytovat. I když pršelo, nic nám nebránilo, abychom 

odpoledne navštívili naše staré bunkry a zahráli si seznamovací hry. 

Večer nás čekal první slavnostní táborový oheň zapálený Páťou a Niky, 

kteří tu s námi letos byli poprvé jako praktikanti. Zazpívali jsme si naše oblíbené 

písničky a Ivánek  nám vyprávěl příběh o lesní moudrosti. Pak všem nováčkům 

rozdal znak tábora 

a oficiálně je 

přivítal mezi námi. 

Ještě jsme si 

zazpívali pár 

písniček a pak 

ulehli do svých 

spacáků. 

 

 

 

 

Neděle 14.7. 2019 

 Ráno nás přivítal opět déšť, a proto jsme se rozhodli, že si dopoledne 

zahrajeme hru Kufr v jídelně. Tomu předcházelo rozdělení do pěti skupinek pod 

vedením zvolených kapitánů z řad dětí. Karpíšek si svoji skupinku pojmenovala 

Hemenex, Lea měla Knedlo-Vepřo-Zelo, Fanda Kopřivy, Matěj Klobásky a Anička 

zase Žampiony. Hru jsme si moc užili a byli jsme zvědaví, kdo vyhrál. 

 Po poledním klidu jsme se věnovali bobříkům a úpravám bunkrů. 



 Večerní nástup se nesl v poklidném duchu, když v tom do tábora přišla 

žena se dvěma muži. Zprvu se k nám chovala velmi arogantně a divila se, že 

neznáme její jméno. Pak nám sdělila, že nás už kontaktovala. Vedoucí si 

vzpomněli, že na podzimní brigádě našli nějaké počítačové součástky, díky 

kterým poté s touto ženou vedli krátkou konverzaci. Ona se ovšem loučila se 

slibem, že se ještě ozve, ale až 

do tohoto dne bylo ticho. Žena 

se představila jako Kalli, 

velitelka Řádu, který udržuje 

pořádek a řád ve vesmíru. 

Vysvětlila nám svůj problém: 

poslala na planetu Naději, 

ležící daleko ve vesmíru, 

výzkumnou misi, která ale po 

nějakém čase přestala komunikovat. Kalli měla pocit, že na planetě mohlo dojít k 

narušení Řádu, ale sama se na planetu dostat nemohla. My jsme ovšem mohli na 

Naději projít skrze časovou smyčku. Kalli s sebou přinesla usměrňovač časové 

smyčky, díky kterému jsme se měli na planetu dostat. Poradili jsme se, zda jí 

pomůžeme - chovala se k nám doopravdy nepříjemně. Nakonec jsme se ale 

dohodli, že usměrňovač přijmeme. Jeden z jejích pobočníků nám ho dal a ona 

nám vysvětlila, že tento přístroj nám pouze oznámí, kdy se nacházíme v časové 

smyčce. Zároveň nás také přenese na planetu Naději, ale kdy se tak stane, 

nemůžeme ovlivnit. Též nám předala šifru a řekla, že až přijde čas, tak se vrátí. 

Poté odešla. Zjistili jsme se, že se zpráva dá přiložit na mapu a tím odhalila 5 míst, 

kam se máme vydat, až se ocitneme v časové smyčce. 



Pondělí 15.7.2019 

 V průběhu ranního nástupu se rozsvítil usměrňovač, takže jsme se rychle 

sbalili a vydali se po skupinkách na daná místa. Našli jsme dvě šifry a dva dopisy. 

Oba dopisy byly adresované někomu jménem Sonthe - podle všeho šlo o vůdce 

mise na Naději, který se ztratil a teď se ho oba autoři dopisů snažili najít. V 

dopisech se psalo o prvku siberit, který nějakým omylem při experimentech 

unikl do přírody a přeměňuje lidi Řádu na cosi, co pisatelé nazývali Chaosem. 

Tito odpůrci podle všeho zničili laboratoř Naděje a dokonce útočili na doposud 

siberitem neovlivněné. Moudří jsme z toho nebyli. Šifry jsme opět přiložili na 

mapu a odhalili další dvě místa, kam se vydat příště. Byla to Nevada a Lesní 

svatyně. 

 Odpoledne jsme se v rámci PPO vydali do bunkrů a věnovali se bobříkům. 

Na večerním nástupu jsme měli první letošní dražbu. Večer jsme si užili volno v 

táboře. 

 

Úterý 16.7.2019 

 Počasí se nám vylepšilo - jinými slovy vysvitlo slunce. Plán byl 

tedy jasný: zahrát si hru Metro na staré louce. Tři vedoucí 

(Niky, Ziky a Terka) představovali tři trasy metra. Museli jsme 

do metra nastoupit, zapamatovat si co nejvíce zastávek a 



sestavit mapu metra. Po návratu d Po návrat do tábora Po návratu do tábora jsme 

si dali turnaj v přetahované, kde holky dokázaly, že kluci nemusí být nejsilnější. 

 Po poledním klidu se rozsvítil usměrňovač, což bylo znamení pro odchod. 

Aniččina a Karpíškova skupina šla na Nevadu, skupina Ley, Fandy a Matěje do 

Lesní svatyně. V Lesní svatyni nám chvíli trvalo, než jsme zahlédli postavu v 

kožené bundě. Bála se, pak zjistila, že nejsme z Chaosu a začala nám více 

důvěřovat. Řekla nám, že siberit je ve vodě. Byla přesvědčená o tom, že Chaos se 

nedá zničit.  Poté jsme se odebrali do tábora vyčkávat na druhou skupinu. 

  Druhá skupina potkala čtyři členy Chaosu. Okamžitě poznali, že 

nejsme jedni z nich, a začali do nás strkat. Vysmívali se nám, když jsme se stavěli 



do řad, nadávali nám a pokoušeli se roztrhat naši kruhovou obranu. Dali jsme se 

rychle na ústup a vrátili se do tábora. V táboře jsme si shrnuli, co se stalo a večer 

už se věnovali bobříkům. 

 

Středa 17.7.2019 

Na ranním nástupu se rozblikal usměrňovač a my jsme 

si všimli muže v lese. Byl sice blízko, ale jeho cesta k nám trvala 

dlouho, neustále si něco mumlal pod vousy, motal se na místě a 

občas se začal šíleně smát. Když konečně vylezl na louku, začal 

si s námi podávat ruku a představil se jako Ramiel. Bylo těžké s 

ním komunikovat: chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, že má 

rozpolcenou osobnost. Zároveň se ale Ramiel ukázal jako 

vědec. Siberit podle něj nešlo zničit, avšak našel způsob, jak ho 

zpomalit. K tomu potřeboval esenci, substanci a laboratoř.  

  

Pro esenci jsme se měli vydat pod Chvojnou, laboratoř se měla nacházet na 

Lečo Beach a substance na Zlatokopce. Rozhodli jsme se, že na místa nepůjdeme 

po skupinkách ale po oddílech, protože Ramiel nám ukázal, že cesta pro esenci je 

nebezpečná a pro substanci nejbezpečnější. 

Dopoledne jsme šli v rámci PPO do bunkrů a věnovali jsme se hrám či lesní 



moudrosti. Odpoledne jsme měli další PPO, při kterém jsme se šli koupat do 

Kocáby. 

Večer nás čekala první letošní diskotéka. 

 

 



Čtvrtek 18.7.2019 

Na ranním nástupu zazněla skvělá zpráva. 

Bude koupání v brutaru! Dopoledne jsme se konečně 

pořádně umyli a zbytek časi do oběda strávili na 

PPO. Po poledním klidu se rozsvítil usměrňovač, 

takže jsme se rychle sbalili a vyrazili na cestu. Koníci 

potkali Ramiela na Zlatokopce, kde s ním sbírali bílé 

krystaly. Středňáci se vydali na Lečo Beach, kde našli 

laboratorní vybavení, které odnesli do tábora. 

Velcí se vydali pod Chvojnou, kde v lese uviděli 

postavy v černém - Chaos. Rozhodli se jít za 

nimi, protože u sebe měli esenci. Po 

namáhavém boji získali všech pět zkumavek. S 

příchodem do tábora jsme svolali nástup u 

ohniště. Rozhodli jsme se s mícháním esence a 

substance počkat na Ramiela, protože sami nevíme, co to udělá. 

 

 

 

 

 

 

 



Večer nás čekala Partička, kterou jsme si všichni moc užili. 

 

Pátek 19.7.2019 

Na ranním nástupu si kapitáni vylosovali žánr, postavu, předmět, místo a 

hlášku pro hru jménem Lečický Bedřich, na kterou měla každá skupina během 

dne připravit podle tohoto 

zadání scénku. Dopoledne 

jsme se věnovali bobříkům 

při PPO. Při poledním klidu 

jsme se sešli po skupinkách a 

dávali dohromady jednotlivé 

scénky. Hodnocení se ujala 

porota ve složení hippie Bára, devadesátková Sísa a současný “já fakt makam” 

Páťa. Bedřichem nás provázel moderátor Kamil, který ale neodváděl svoji práci 

zrovna bravurně, jelikož jeho obvyklou pracovní náplní je úklid. 

 

Večer jsme měli výbornou večeři v podobě vietnamské polévky Pho Bo. 

Poté jsme měli PPO. 

 



Sobota 20.7.2019 

Dopoledne jsme hráli hru Maršál a špión. Skupinky si udělaly stanoviště, 

kde měli své vlajky. Cílem hry bylo ukrást co nejvíce vlajek. 

Po poledním klidu se rozsvítil usměrňovač a v lese se objevil vědec Ramiel. 

Společně se Štefanem 

sestavil chemické 

aparatury a smíchal 

esenci a substanci. Řekl 

nám, že vzniklý roztok 

máme nalít do 

padesátilitrového 

barelu vody. Prý nám 

pomůže zpomalit 

siberit. Na 

laboratorním stole nám nechal 5 šifer a periodickou tabulku prvků a odešel. 

Ihned jsme se na šifry vrhli. Tři z nich jsme vyluštili hned, zbylé dvě nám daly 

zabrat. Velcí kluci s pomocí 

vedoucích postavili nad 

Ramielovou laboratoří 

přístřešek proti dešti. 

Po večeři jsme 

vyluštili čtvrtou šifru a 

připravili se na táborák. Na 

kytaru se k Lukymu připojil 

Mišák, který dnes s Baterkou 

přijel na návštěvu. 

 

 

 

 



Neděle 21.7.2019 

Zase pršelo, takže jsme se v jídelně pustili do poslední 

šifry. Po dlouhém přemýšlení jsme ji konečně prolomili. 

Místa, kam se máme příště vydat, jsou Čihadlo, Chvojná, 

Tetřívek, Borek a cesta směrem   na Kytín. Zbytek dopoledne 

jsme se věnovali bobříkům.   

Odpoledne proběhl napínavý 

souboj Holky vs. Kluci. Kluci se 

dostali do vedení, které do konce 

udrželi až do konce. Trest pro holky 

bylo zazpívat oslavnou píseň a den 

klukům sloužit. Večer nás čekalo 

PPO, při kterém jsme zůstali v 

táboře. 

 

 

Pondělí 22.7.2019 

Před ranním nástupem se rozsvítil usměrňovač, takže jsme se vydali na 

určená místa. 

První se vrátila Fandova skupina, která šla na Borek. Tam potkali členku 

mise na Naději, Ravennis, která jim vyprávěla, jak se siberit rozšířil do přírody. 

Přiznala, že Sontheho hecovala, aby provedl pokus, při kterém siberit vznikl, a 

nový prvek pak unikl. Poté cítila vinu za všechny činy a útoky Chaosu, a tak se 



snažila vynalézt cokoliv, čím by to napravila a siberit rozštěpila. To se jí 

nepovedlo, ale vyvinula látku, která přemění vojáky Chaosu zpět na normální lidi, 

a předala nám šifru, která by nás k této látce měla dovést. Také nám popsala, jak 

Sonthe vypadá, kdybychom ho někde na našich cestách potkali - má plavé vlasy. 

Druhá přišla Lea, která šla po cestě směrem na Kytín. Tam potkali 

Mykaelu, která nevypadala zrovna přátelsky. Dala jim šifru, která je dovede do 

knihovny Naděje. Poté začala mluvit o ostatních lidech z mise na Naději - řekla, že 

nevěří, že Ramiel namíchal látku, která zpomalí siberit, a že je to blázen. Navážela 

se do Sontheho, podle všeho ho vůbec neměla ráda a prohlásila, že to je ušoplesk 

a zakrslík. 

Třetí přišla Aniččina skupina z Chvojné. Na cestě potkali ženu, která se 

představila jako Adina. Prohlásila, že lidí mimo Chaos už je málo a bezpečných 

míst taky. Předala jim 

jedenáct dílů skládačky, 

která nás měla dovést na 

jedno z nich. Poté si 

přičichla k Ramielovu 

roztoku a prohlásila, že 

to bude fungovat a že 

Ramiel je génius. 

Z Čihadla vrátila skupina Karpíška, která potkala Libeu. Ta jim vyprávěla o 

rozšiřování siberitu, kterému propadla i její sestra. Sonthe se snažil šíření 

zastavit, tvrdě pracoval, ale pak najednou zmizel. Libea jim předala šifru a řekla, 

že musíme najít Sontheho, bez kterého údajně nic nedokážeme. 

 Poslední se vrátil Matěj z Tetřívku, kde potkali Kristu, která jim předala 

šifru k nalezení talismanu, který ji dříve chránil. Poté jí řekli o Ramielovu 

roztoku. Prohlásila, že pochybuje o jeho funkčnosti. 

Odpoledne jsme se šli zchladit do Kocáby a sedli si nad šifry. Večer jsme se 

zamaskovali a šli hrát hru Liška do lesa. Jen ti nejlepší zůstali schovaní až do 

konce. 



Úterý 23.7.2019 

Dopoledne jsme se šli umýt do brutaru a 

odpoledne nám Michal, který se na nás přijel podívat 

z terezínské záchranné jednotky SaR, dal přednášku o 

první pomoci. Ukázal nám, jak pracuje se svým 

záchranářským psem a pak jsme trénovali resuscitaci. 

Zbytek večera jsme měli osobní volno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa 24.7.2019 

 Dopoledne nás čekala zdravotnická soutěž. Vedoucí se rozdělili na 5 stanovišť, 

kde jsme museli ukázat, co jsme si odnesli z Michalovy přednášky.   

Odpoledne nás čekalo PPO, při kterém jsme se věnovali bobříků a 

stavebním úpravám v bunkrech. 

Večer nás čekala druhá diskotéka, na kterou jsme se všichni moc těšili. 

Poté jsme ulehli dostanu a očekávali klidnou noc. 

Po půlnoci nás všechny vzbudila hlídka, že se rozsvítil usměrňovač. 

Najednou se ozvala velká rána a přiběhl Ramiel, že se mu povedlo vyrobit něco, 

co by mohlo úplně zničit Chaos. Vybral sedm z nás, abychom se šli podívat na 

vlastní oči. Z Ramielových slov jsme ale vůbec netušili, co se mu to mělo povést. 

Ramiel skupinu dovedl k traverzám, kde jim ale cestu zkřížil Chaos. Ramiel utekl. 

Naše skupina sedmi takové štěstí neměla. Do tábora byl slyšet jejich křik a hned 

na to se vrátil Ramiel, který nám zmateně řekl, co se stalo, a tak jsme vyslali další 



skupinu na pomoc. Té se povedlo první skupinku zachránit a všichni se v 

pořádku vrátili, usměrňovač zhasl a my se mohli vrátit do svých spacáků. 

 

Čtvrtek 25.7.2019 

Dopoledne jsme v 

rámci PPO hráli hry, dělali 

bobříky a šli do Kocáby. 

Po poledním klidu 

se rozsvítil usměrňovač, 

takže jsme pokřikem 

“Barva!” svolali všechny do 

jídelny. Kapitáni si 

rozdělili vyluštěná místa a 

vydali se se skupinkami na 

cestu. 

Ley skupinka se vydala po cestě ke Kahunce, kde měla být knihovna 

Naděje. Našli zde pouze červenou ceduli s nápisem “Sláva Chaosu” - Chaos tu byl 

před námi. 

Matějova skupinka šla na Tesárkův mlýn, kde našli Kristin medailon. 

Aniččina skupinka našla u vodopádu ženu, která se jich ptala na otázky z 

chemie.  Ukázalo se, že je nakažená siberitem, a ještě než jsme se rozloučili, 

propadla Chaosu. 

Kačky skupinka šla na Nevadu, kde měl být Sonthe.  Ale i on už nákaze 

propadl a skupinku napadl s dalšími přívrženci Chaosu. Skupinka ho poznala jen 

podle toho, jak nám ho před několika dny popisovaly členky mise na Naději. 

Museli utéct do tábora, nemohli nic dělat. 

Fandova skupinka se vrátila ze staré louky se zjištěním, že tam Chaos hlídá 

látku od Ravennis, která nám pomůže navrátit Sontheho zpět mezi normální lidi. 

Potkali zde i samotnou Ravennis, která jim ukázala, kde přesně členové Chaosu 

jsou a řekla skupině, že mají vzít posily a večer se pro látku vydat. 



V táboře jsme tedy začali vymýšlet plán a navečer 

rozdělili do tří skupin. Dvě budou odlákávat a jedna 

sebere látku. Poté jsme čekali, až se rozsvítí usměrňovač. 

“Barva!” zazněl jasný povel a akce mohla začít! Vydali 

jsme se na starou louku. První odlákávala skupinka Ley, 

která dala signál skupince Aničky, jejichž úkolem bylo 

odlákat další členy Chaosu. Aničky skupinka pak dala 

signál elitní skupině, která vyběhla sebrat látku. Bohužel 

se pár lidí z Chaosu vrátilo a tak se i elitní skupina musela 

rozdělit. Nakonec ale látku sebrali a my jsme se rychle 

vrátili do tábora.Tam na nás čekali Draci společně s 

Ivanem. Těm jsme celou akci líčili, když v tom se rozsvítil celý les nad 

Zlatokopkou. Slyšeli jsme členy Chaosu, jak křičí, že nemohou k nám do tábora, 

protože je drží nějaká síla. To moc Kristina medailonu chránila náš tábor. 

 

Pátek 26.7.2019 

  Po ranním nástupu jsme kvůli 

úmorném vedru šli hrát vodní bitvu. 

Hrály vždy pouze dvě skupinky proti 

sobě. Jedna bránila barel a druhá se 

do něj snažila najít co nejvíce vody. Po 

sedmi minutách se skupiny prohodily 

a vyhrála ta, která měla v barelu více 

vody. Absolutním vítězem se stala Matějova skupinka. 

  



Při obědě nás přišla navštívit Kalli a zeptala se, jak jsme na tom s průzkumem 

planety Naděje. Řekli jsme jí o Chaosu a o tom, že se blížíme k odvrácení siberitu. 

V podstatě nám nic neřekla a odešla. 

Odpoledne se velké holky alias Motýli vydaly na puťák na Slapy. Zbytek 

tábora měl PPO. Večer bylo další PPO věnované bobříkům. 

V noci na Slapech velké holky objevily Chaos, který stál kolem ohně a 

podával si mezi sebou čistý siberit. Chvilku je pozorovaly a poté šly spát. 

 

Sobota 27.7.2019 

 Ráno jsme si na rozcvičku pustili dechovou hudbu a Ziky se ujala výuky 

pravé české polky. Zazněla i nejznámější česká polka  úspěšného skladatele 

Jaroslava Vejvody “Škoda lásky.” 

 Dopoledne přijeli psovodi a udělali pro nás 

zajímavý program. Přivezli psí šampióny a my je viděli 

v akci. S fenou nám ukazoval vyštěkávání v revíru a se 

psem zadržení pachatele. Někteří vedoucí si zkusili roli 

figuranta, my jsme zkoušeli sílu psa v tahu a těžkou 

ochrannou vestu. Na závěr nám ukázali malé štěně, 

které jsme si mohli pohladit. 

 



 

 

 Odpoledne se rozsvítil usměrňovač a do tábora přiběhla Ravennis se 

zprávou, že nad Opatem u kříže je Chaos a že je tam s nimi i Sonthe. Rychle jsme 

se připravili a vyrazili na místo. 

Nejdříve jsme určili průzkum, abychom 

zjistili, kde přesně se nachází - přímo 

uprostřed louky. Rozdělili jsme se na tři 

skupiny, dvě odlákávací a jednu, která 

odvede Sontheho a použije na něj látku 

od Ravennis. Plán vyšel a tak jsme 

kolem Sontheho udělali kruhovou obranu a odvedli ho do tábora. V táboře nám 

Sonthe konečně vysvětlil, jak to přesně se siberitem bylo. V urychlovači mu 

najednou přestaly platit fyzikální zákony a vytvořil podivnou látku. Začal ji 

testovat a měl za to, že objevil nový prvek 256. Chromatograf vylil do výlevky, 

protože si myslel, že se to nemůže rozpustit ve vodě. Bohužel se tak stalo a siberit 

se rozšířil po celé Naději. Tak vznikl Chaos. Předtím, než se Sonthe stal Chaosem, 

zjistil, že siberit neprochází kolagenovými vlákny. Věděl, jak vyrobit látku na 

zastavení siberitu. Potřeboval vlasy od nenakažených lidí, co ale nebyli ve styku 

se siberitem, dále naše ohniště a barel. Vzal si od nás jablka a odešel. 

Večer jsme si zazpívali u táboráku, který pro nás zapálily Anežka s 

Aničkou. 



  

Neděle 28.7.2019 

 Po snídani za námi přišel Sonthe s Ravennis se zprávou, že tři nenakažení 

se nacházejí v okolí tábora, a my za nimi můžeme jít a požádat je o vlasy. Na staré 

louce byla Mykaela, za kterou se vydala skupinka Ley a Aničky. Nejdříve jim vlasy 

dát nechtěla, protože Sonthem pohrdá, ale holky ji přesvědčily, že to dělá pro 

celou Naději. Vlasy nám nakonec dala. Matěj s Fandou šli k bunkru Draků, kde 

potkali Libeu. Ta se nezdráhala a vlasy jim dala. Kačky skupinka měla problémy 

někoho najít. Všichni jsme se vydali směr Zlatokopka a nakonec jsme potkali jsme 

Kristu, která nám také dala vlasy. Nyní máme vše potřebné pro výrobu protilátky 

a čekáme na příchod Sontheho. 



Odpoledne jsme se 

vydali do bunkrů dělat 

bobříky. 

K večeři na nás čekal 

speciální Lečický kebab, na 

kterém jsme si všichni moc 

pochutnali. Večer nás čekalo 

překvapení v podobě dětské 

Partičky. 

 

 

 

 Pondělí 29.7.2019 

 Dnešní dopoledne se neslo ve znamení všemi oblíbené hry Famfrpál. 

Odpoledne jsme šli do bunkrů a dělali bobříky. Po večeři jsme se šli umýt do 

brutaru a poté jsme měli osobní volno. 

 

Úterý 30.7.2019 

Dopoledne za námi přišel Sonthe a 

řekl nám, že máme zapálit co největší oheň  

a v něm spojit vlasy, siberit a další dvě 

látky, co nám předal. Popel pak máme 

přidat k Ramielovu roztoku a dolít barel 

vodou tak, aby v něm bylo 50 litrů. Půlku 

barelu máme vylít do řeky a tím ji očistit. 

Druhou půlku máme použít na vyléčení lidí 

v Chaosu. Naším úkolem v poslední bitvě 

bude udržet všechny členy Chaosu 

pohromadě, dokud se siberit nerozštěpí. 

Všichni jsme se vydali na dřevo, aby byl 



oheň co největší. Spálili jsme vše potřebné a čekali, až oheň dohoří. 

 Odpoledne jsme se věnovali nácviku formací, když vtom přišla Kalli. 

Viděla, že nacvičujeme na boj, a nabízela nám pomoc v dnešní bitvě. Bylo nám 

divné, že na začátku se na Naději nemohla dostat a najednou to problém nebyl. 

Prozatím jsme nic neřekli. Chvíli po  Kalli přišel Sonthe. Zkontroloval námi 

vyrobenou látku a požádal nás o milost pro jeho přátele v Chaosu - člověk pod 

vlivem siberitu neovládá svoje činy. Poté se rozsvítil usměrňovač a my věděli, že 

čas poslední bitvy nadešel. 

U traverz jsme vylili půlku barelu a zbytek nechali vedle na doplňování 

zbraní. Pak jsme uslyšeli Chaos ze Staré louky. Rozdělili jsme se na tři skupiny, 

které uzavřou vchody na Starou louku. Těsně před odchodem jsme zahlédli Kalli, 

jak odchází a došlo nám, že slíbené posily nedorazí. Aničky a Kačky skupinka šla 

podél lesa ke krajnímu vchodu. Matěj šel prostředkem a Fanda s Leou druhým 

krajem. Útok začínala Anička a Kačka. Zbytek se vzápětí přidal. Bitva byla dlouhá, 

lidé pod vlivem Chaosu byli silní a bylo jich dost. Nicméně se nám přeci podařilo 

Chaos zadržet uprostřed louky, kde jsme je postříkali látkou. Po chvíli se začali 

měnit zpět na normální lidi. Byli v šoku, protože si pamatovali, co dělali. Pak se 

nám začali omlouvat a nadávali na Kalli, že poslala nás a nepřiletěla sama. Došlo 

nám, že nás Kalli pouze využila a že nám od začátku lže. Lidé z planety Naděje 



nám poděkovali a slíbili, že je ještě uvidíme. 

Po návratu do tábora jsme odpočívali po náročné bitvě. Večer přišel 

Sonthe s Ramielem, že máme jít s nimi. Dovedli nás do bunkru Draků, kde stály v 

půlkruhu Libea, Ravennis, Adina, Krista a Michaela. Jako poděkování si pro nás 

připravili šperk z přepracovaného siberitu, abychom na planetu vzpomínali jen v 



tom nejlepším. V tom přišla Kalli. Sonthe ji obvinil, že věděla, co se na Naději děje, 

a přesto to nechala být. Kalli se obhajovala a že jako velitel Řádu si to může 

dovolit. Všichni z kruhu ji vyvedli z omylu a sesadili ji z postu velitelky. Kalli 

prohlásila, že budou litovat, a odešla. Poté nám Ravennis předala šperky a se 

všemi jsme se rozloučili. Vyčerpaní náročným dnem jsme šli všichni spát. 

 

 

 

 



 

Středa 31.7.2019 

Dnešní den byl 

sváteční. Ráno byly 

Velikonoce a každý našel 

svoji nadílku v lese nad 

táborem. Odpoledne jsme si 

u vánočního stromečku 

předali dárky. Večer nás čekala Silvestrovská párty v podobě poslední diskotéky. 

 

 

Čtvrtek 1.8.2019 

Dopoledne za námi přijela pouť. Bylo na ní mnoho zábavných atrakcí, hazardní 

hry i věštírna pro ty, kteří chtěli nahlédnout do své budoucnosti. 

Odpoledne jsme si udělali výlet do Nového Knína. Večer jsme přespávali v 

bunkrech. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pátek 2.8.2019 

Dopoledne jsme se začali chystat na odjezd. Balili jsme si věci a umyli se v 

teplé vodě, aby nás rodiče zítra poznali. 

Odpoledne jsme trávili čas s oddílem, sbírali dřevo na poslední oheň, 

popřípadě dobalovali svoje věci. 



Na večerním nástupu byl vyhlášen 

vítěz táborového poháru. Tím letos byli 

Žampióni. Skupinka získala pohár a dort. 

Též byl vyhlášen nejuklizenější stan  

tábora. 

Při posledním táborovém ohni se 

rozdaly stupně lesní moudrosti a 

naposledy jsme si zazpívali táborové   

písně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 3.8.2019 

Dopoledne jsme ještě pomáhali balit tábor, dokud nebyl čas vydat se na 

vlak domů. Před 

odchodem jsme se 

vyfotili a pak se pokazilo 

počasí, protože začaly 

pršet Peňouze. Po 

krátkém dešti jsme 

vyrazili do Malé Hraštice, 

odkud nám jel vlak do 

Prahy. Při loučení nám 

ukáplo pár slz, ale věděli 

jsme, že máme možnost 

vidět se přes rok na 

táborových akcích. Nebo 

za rok na táboře. 

 

Tak ahooooj! =) 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


