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26.7.2020 NEDĚLE 

Rok se s rokem sešel a my se opět setkali na Hraštickém nádraží a vyrazili 

směr tábor. V táboře nás uvítal zbytek vedoucích a a my se rozdělili do oddílů 

podle věku. Velcí kluci se letos pod vedením Štefana a Petra pojmenovali 

Pelikáni, velké holky po taktovkou Majdy zvolily název Hlíny. Středňáci se po 

svém vedoucím Whiskeym pojmenovali Whiskeři a středňačky se rozhodly pro 

název Bagři, že by za to mohl Roland s Terkou? Ani minimix pod vedením 

Niky a Rézy nezůstal pozadu a letos se nazvali Kočky a kocouři. Po rozdělení 

do oddílů jsme se ubytovali a začalo naše první PPO. V bunkrech jsme se 

seznamovali a hráli hry. Večer nás čekal táborák, který zapálili Luky s 

Kachnou. Nováčkům se rozdali znaky tábora a zpívali se naše oblíbené 

písničky.  

Zpívání nám přerušil vikingský jarl Sven se svou družinou. Vyptával se, kdo 

jsme a co na jeho území pohledáváme. Řekli jsme, že jsme poutníci časem a 

máme zde tábor. Potom si všiml našeho znaku lesní moudrosti a zaujal ho orel. 

Jaké si vědmy prý tradují proroctví o orlu, který svede poslední bitvu. Možná 

jen proto nám dovolil zůstat na tomto území, ale jen s podmínkou postavení 

brány a svatyně zasvěcené jeho bohům. Též nám sdělil, že až přijde čas, vyšle k 

nám svou štítonošku a uspořádáme oslavy. Jarl odešel a my se odebrali do 

svých spacáků. 

 

 



27.7.2020 PONDĚLÍ 

BUDÍČEEEK! a je to opět tady. 

Vzbudili nás velcí kluci a ke 

snídani jsme tradičně dostali 

vánočku s teplým kakaem. Tím 

začal hezky náš den. Po výborné 

snídani jsme se vydali stavět 

bránu a svatyně bohům, jak 

jsme včera slíbili. Velké oddíly 

dostaly na starosti bránu do 

tábora a ostatní se vrhli na 

svatyně. Nakonec jsme postavili 

svatyně tři za korytem potoka 

hned u tábora, abychom je měli 

blízko. 

 
 

Po poledním klidu se vztyčila brána a začalo PPO. Mnozí si našlápli na bobříky 

k lesní moudrosti a ostatní zvelebovali své bunkry. 

Večer probíhal velice v klidu a po hygieně jsme ulehli na svá lůžka a šli spát. 



 
 

28.7.2020 ÚTERÝ 

Hned po probuzení jsme se místo obvyklé rozcvičky rozdělili do skupinek, 

kterým veleli Matěj (Kuřecí), Fanda (Jehněčí), Lea (Skopový), Anežka 

(Vepřový) a Stíba (Hovězí), jako zástupce za Karpíška, která ještě nedorazila. 

Po snídani jsme se odebrali na starou louku, kde jsme hráli hru Civilizace. Hra 

byla velmi povedená, museli jsme sbírat suroviny na různých místech a za ně 

nakupovat budovy do našeho města. Úplně jednoduché to nebylo, a proto s 

přehledem vyhrála Anežky skupinka.  

Po výtečném obědě se oddíly odebraly k vodě a strávily odpolední PPO 

koupáním, cákáním či stavěním hráze na Kocábě.  

 



Večer jsme strávili hraním her v táboře 

když v tom přišli dva vikingští poutníci 

zvaní skaldi. Pohostili jsme hosty a ti nám 

vylíčili něco z vikingské mytologie a 

zasvětili nás do jejich kultury. Vyprávěli 

nám o vzniku světa dle legendy o obru 

Ymirovi, o devíti světech, o vládci bohů na 

Asgardu Odinovi a o dalších bozích. 

Zodpověděli naše dotazy a poté dál 

pokračovali ve svých dlouhých cestách. Po 

jejich odchodu jsme si vše zopakovali a šli 

se uložit do našich vyhřátých spacáků. 

 

29.7.2020 STŘEDA 

Ve středu jsme se opět vzbudili do krásného slunečného rána. Hned po snídani 

jsme se odebrali na hrací louku a začali hrát geniální hru jménem Monstrum. 

Při ní jsme se náramně pobavili a pomlátili zároveň. Jednalo se o to překonat 

vzdálenost asi dvou metrů pomocí přesně určeného počtu rukou a nohou na 

celou skupinku. Skupinka se během přesunu nesměla rozpojit.  Vítězná 

skupinka byla Kuřecí v čele s Matějem. Odebrali jsme se do tábora na oběd. 

   



Po poledňáku začala dostavba svatyní za účelem jejich zasvěcení. Těsně před 

večerním nástupem byly svatyně dokončeny. Po nástupu jsme všichni svatyně 

vysvětili slovy a zapálily svíčky. Obětovali jsme jablko bohyni Freye, Thorův 

oltář jsme polili umělou krví a nakonec jsme obětovali vous našeho stařešiny 

pro Odina.  

 

 
 



 

 
 

 

 

 



Večer nás čekalo úžasné překvapení v podobě diskotéky, kde byl i Lečobar a 

my tak mohli utrácet táborové peníze Lečos. Všichni pařili až do noci a pak 

ulehli do svých spacích pytlů a spali jak miminka. 

     

 
 

30.7.2020 ČTVRTEK 

Dnes se kuchaři rozhodli, že nám připraví chutě z celého světa a začali 

„kaviárem“ z Ruska, k obědu nás čekalo překvapení z Číny a na závěr jsme se 

mohli těšit na Francii. Na ranním nástupu jsme zjistili, že vysvěcení svatyní 

bylo úspěšné, jelikož se na oltářích objevily runy se svíčkami. Po bližším 

prozkoumání se našli také pergameny s runovou abecedou a zároveň její klíč a 

náčrtek Yggdrasilu, stromu s devíti světy. 

Dopoledne jsme hráli hru s názvem Koráby. Cílem hry bylo ulovit co nejvíce 

ryb v posádkách po čtyřech. Každá posádka měla zhotovenou loď z větví. 

Každá skupinka měla cca tři lodě. Rybářské loďky ale přepadávali piráti, kteří 



nebohé rybáře smetávali z lodí pomocí dělových koulí z papíru. Vítězem bylo 

opět Kuřecí, protože se jim povedlo získat drahocenný poklad střežený piráty.  

Při přípravě na oběd nás přerušili členové Svenovy družiny, Einar Thorstenson 

a štítonoška. Pochválili nám bránu a ukázali jsme jim naše svatyně, když je 

viděli předali nám zprávu od jarla Svena, který nám psal o uspořádání 

vikingských slavností pro určení největšího bojovníka z našich řad, tzv. 

Magtiga.

 
O poledním klidu jsme nabrali všechny síly, abychom se všichni utkali ve 

starodávných vikingských hrách. Poměřili jsme své síly v náročných 

disciplínách, byl to vrh kamenem, hod kládou, hod kladivem, sprint a 

lukostřelba. Po těchto disciplínách bylo vybráno 16 nejlepších, kteří se po 

večeři utkali ve finálních soubojích. Z prvního kola, které tvořil boj se zbraní 

postoupilo 8 šampionů. V druhém kole, kde se o postupu rozhodovalo pomocí 

přetahování lanem postoupil Matěj, Ivan, Niky a Karel. O finalistech rozhodlo 

vytlačování z kruhu. Nakonec po napínavém boji Ivana s Karlem se naším 

Magtigem stal zdravotník Karel. 

 

  





 

 

 
 

31.7.2020 PÁTEK 

Když se šli velcí kluci klasicky smočit do Kocáby, nalezli u brány oblečení pro 

Magtiga, které Karlovi padlo jako ulité. 

Celý den jsme měli PPO, odpoledne většina u vody a večer jsme se bavili u 
Partičky s Ivanem, Kubou, Rolim, Kachnou a Rézou. Se setměním náš smích 
přerušil řev z okolního lesa. Vypadalo to, že nějaká žena je proti své vůli 
vlečena nějakou skupinou. Rychle jsme se seskupili a rozhodli se jít na 
průzkum. Hlasy se mezitím posunuly ke Zlatokopce a než jsme vyrazili 



z tábora, byli tajemní neznámí už u brodu. Opatrně jsme se blížili na zvukem. 
Řev a nářek ženy střídal řev několika lidí, kteří po ní chtěli vědět, kde je kovář 
Ulf. Už jsme se přiblížili natolik blízko, že jsme viděli, že nebohou ženu mučí a 
topí v řece skupina čtyř jakýchsi vojáků. Rozhodli jsme se, že je nás tolik, 
abychom mohli bezpečně zasáhnout. Zvolali jsme, co se to děje a vojáci se 
nenávistně dali na ústup s tím, že nám říkali, že příště si je nemáme přát a že 
nám tohle vrátí. Nebohá žena zůstala bezvládně ležet na druhém břehu řeky. 
Už už jsme se chtěli k ní vydat a pomoci ji, když se z lesa vynořilo světlo louče. 
S ní se k řece blížili dva muži, dle jejich rozhovoru to vypadalo na lovce. Když 
se dostali k řece, uviděli tělo ženy a rozběhli se k ní. Ihned v ní rozpoznali 
kovářovu ženu Birnu a snažili se ji vzkřísit. Birna naštstí vypadala, že žije. 
V tom si všimli nás. Osočili nás, že to je naše vina, že Birna takhle dopadla. My 
se snažili bránit a vysvětlit jim, že jsme se tu ocitli náhodou a chtěli jsme ji 
pomoci, ale oni si nedali říct. Také nám řekli, že od té doby, co jsme se tu 
objevili, tak se všechno pokazilo. Že zmizel jarl Sven a najednou se tu objevili 
jotunští nájezdníci a je teď nemá bez Svena, kdo pořádně chránit. Když už to 
vypadalo, že se rozhodnou vzít spravedlnost do vlastních rukou a na místě nás 
zastřelí, vydali jsme se raději zpět do tábora, zkroušení a unavení. Jak to, že 
zmizel jarl Sven? 

 

 



1.8.2020 SOBOTA 

Dnes nás místo budíčku probudilo „mejdlooo!“ a 

tak jsme všichni vyletěli ze stanu jak namydlené 

blesky. Mejdlo totiž znamená, že se jedná o časovou 

smyčku. Naštěstí jsme nebyli napadeni, ale 

navštíveni bohyní Frigg, ženou Odina, strážkyní 

rodiny a patronkou vědem. Přišla nám poradit, 

protože zná osudy všech a ví tedy, že na našem 

úspěchu závisí i život její a ostatních bohů. To jsme 

úplně nepochopili, a proto nás odkázala za 5 

vědmami, které nám prozdradí ono proroctví, které 

zmiňoval jarl Sven a které se nás očividně týká. Též 

nám věnovala drahokam, který bude chránit náš 

tábor před zlými silami. Drahokam jsme umístili na 

svatyni Odina. Po jejím odchodu jsme pokračovali 

v normální rozcvičce. 

 

    



 



Dopoledne jsme se vydali za vědmami, jejichž místa nám určila Frigg. Každá 

vědma si nás zkoušela hádankami, my jsme naštěstí věděli a tak jsme do 

tábora přinesli proroctví nazvané Vědmina píseň v runách. Pomocí našeho 

klíče jsme celou píseň přeložili a zjistili jsme, že se v ní píše o stvoření světa a o 

moci jasnozřivosti vědmy a celé to končilo verši: 

Zřela jsem starý jasan, 
slavný Yggdrasil, 

chvěje se v kořenech, 
vlk pouta trhá. 

Přilétá orel 
z dalekých časů 

by s vlkem se utkal 
a nastolil mír. 

Vypadá to, že naším protivníkem je vlk, ale co si pod tím představit? Jedná se 
o někoho se znakem vlka, tak jako my máme ve znaku orla? O moc moudřejší 
jsme z toho proroctví nebyli. Nicméně vědmy nám prozradili, že tímto slavné 
proroctví nekončí, ale poslední část už ony neznají. 
Odpoledne bylo PPO, při kterém jsme se připravovali na táborák. K večeři 

jsme měli výbornou polévku, ta nás všechny zahřála. Večer déšť ustal a my se s 

východem hvězd odebrali k ohništi. Oheň nám zapálili Fíla a Míra, nejmladší 

bratři, kteří spolu ve stejný rok (loni) získali první stupeň lesní moudrosti. Ve 

výborné náladě jsme šli spát. 

 



2.8.2020 NEDĚLE 

Dnes nás neprobudilo sluníčko, ale zima a déšť. Dopoledne se v jídelně hráli 

hry po skupinkách. Jednou z her byl všemi známý Kufr. Bylo to velmi 

napínavé, jenže skupinku Skopových nešlo porazit.  

Chladné počasí nám však nebránilo v tom, abychom se odpoledne odebrali do 

svých bunkrů. Velké holky si předělávaly střechu přístřešku, aby měly kde 

spát. Velcí kluci tahali těžké klády na svůj bunkr z tábora až nahoru k nim do 

bunkru, předpokládáme, že se jedná o nekonečný příběh, protože zatím jsme 

je neviděli dělat nic jiného a to máme první týden za sebou. Střední oddíly se 

věnovali bobříkům a minimix 

hrám ve svých bunkrech. 

Po obědě jsme nacvičovali 

kruhovou obranu a formace, 

abychom se v nebezpečí uměli 

bránit. Po včerejší noci jsme 

byli trochu vystrašeni a věděli 

jsme, že se musíme připravit na 

nejhorší. Kapitáni dávali do svatyň obětiny, aby se nám bohové co nejvíce 

naklonili.  

Vzhledem k celodenní nepřízni počasí jsme večer započali oblíbený souboj 

mezi dámami a pány, zvaný Holky vs. kluci. Z každého týmu vždy soutěžil 

jeden vyslanec v předem určené disciplíně. Bodové ohodnocení se sčítalo. 

Když už se smrákalo, přišel k nám do tábora Einar. Pověděl nám, že ledoví obři 

z Jotunheimu, tzv. jotuni, se dnes v noci pokusí přivolat svého pána sem na 

Midgard. Zavedl nás na místo, kde jotuni s jejich čarodějnicí vyvolávali 

Surtura. Schovaní pod rouškou neviditelnosti Einarova meče jsme s hrůzou 

jsme sledovali, že se obrům podařilo chytit kováře Ulfa a čarodějka ho nutila 

dokončit kouzelné kopí pro svého pána. Nebohý Ulf si myslel, že nad 

čarodějnicí vyzrál, když ji neprozradí, jak kopí magicky probudit. Ta se mu jen 

vysmála a řekla mu, že dobře ví o jeho krvavé runové magii a s těmito slovy ho 

příslušným kopí probodla a Ulf zemřel. Čarodějnice byla očividně spokojená 

s výsledkem, protože se přemístila k temnému oltáři a začala zaklínadlo na 

přivolání svého pána. Jotuni se kolem ní shromáždili a opakovali po ní 

zaříkávací slova. V tom se ze tmy ozval ukrutný řev a do světla ohňů vešla 

mohutná postava s přilbicí. Přilba ve tvaru lebky byla děsivá. Surtur vyzval 

čarodějku, aby mu dala magické kopí. Ta neváhala a učinila dle rozkazů svého 

pána. Surtur vzal kopí a čarodějka mu ho zažehla plamenem. Surtur pak začal 

plánovat, jak bude plenit Midgard a jeho velitelé mu přislíbili obrovská čísla 

svých vojsk, která se chystají z Jotunheimu na Midgard.  

Otřesené nás Einar zavedl do našeho tábora, kde jsme byli v bezpečí. Všechno 

jsme si zrekapitulovali a šli spát. 



 
 

 



3.8.2020 PONDĚLÍ  

Dnešek byl opět jeden z deštivých dnů. Den i přesto začal příjemně s kakaem a 

vánočkou a nalezením pergamenů ve svatyni. Bohové naši prosbu vyslyšeli a 

poslali nám příběh o vlku Fenrirovi, kterého vychovávali Ásové. Silného vlka 

několikrát spoutali a vlk se vždy z pout osvobodil, dokud nenechali vytvořit 

speciální stuhu Gleipnir, ze které se vlk už dostat nemohl. Proroctví tvrdí, že až 

se vlk naposledy osvobodí ze svých pout nastane Ragnarok, soumrak bohů. 

Nyní jsme pochopili, naši roli. Jotuni se pokusí Fenrira osvobodit a my tomu 

musíme zabránit.  

Hned po ranním nástupu jsme šli hrát Holky vs. kluci. Nejdelší a nejdrsnější 

souboj dnešního klání sváděla Kačka s Fandou, kteří soutěžili v počtu slimáků 

na obličeji. Ani jeden se nechtěl vzdát a tak těch slimáků měli na obličeji asi 

dvacet než jim byla rozhodčím vyhlášena remíza. Holky si dnes získaly náskok 

o dva body. Poslední a finální utkání nás čeká zítra. 

 

 



Po poledňáku se ve svatyni zjevila postava. Muž se představil jako Heimdall, 

strážce duhového mostu Bifrostu, díky němuž se dá cestovat skrze světy. 

Vysvětlil nám, že budeme muset cestovat do ostatních světů, ale jeho moc 

s narůstající mocí Surturovou slábne a tak potřebuje, abychom udělali lektvar 

na cestování. Vyslal nás na pět míst pro speciální byliny. Ihned jsme vyrazili, 

splnili různé úkoly a vrátili se do tábora s žádanými bylinami. Nyní nezbývalo 

než čekat až se Heimdall opět navrátí. Večerní program se nesl v duchu 

mýdlových bublin a teplé vody, ano, všichni jsme se pořádně umyli v brutaru. 

Čisťoučcí jsme ulehli na svá lůžka a nechali si něco hezkého zdát. 

 

4.8.2020 ÚTERÝ 

Ráno nás probudilo opět deštivé počasí. Dopoledne se konečně rozhodlo o 

dlouhém boji mezi holkama a klukama. Holky se nedaly a po letech opět 

vyhrály. Trest pro kluky byl jasně daný, musí předvést v Kocábě akvabely. Do 

oběda se pak nacvičovala kruhová obrana a nové formace, abychom se 

v případě nebezpečí dokázali co nejlépe bránit. 

 

Po obědě následovalo PPO a večer k nám do Velké Lečice přijel Kinomat. 

Průvodci večerem se nám stali Kuba s Rolim, kteří pomocí kouzelného 

klobouku losovali vedoucí, kteří se postupně objevovali na scéně. A o čem že to 

bylo? O tom, jak Jeníček okradl ježibabu, která měla za dceru tříhlavou saň, 

kterou si chtěl vzít Napoleon. Z toho se ale pak vyklubala Sněhurka a tak se 

nápadníci změnili a začali se dvořit Sněhurce. V zamotaném příběhu plném 

nečekaných zvratů se objevila i Šebestová, Hurvínek v tanku, tajná myška věc 

či komisař Rex. Ve výborné náladě jsme šli všichni spát. 

 

 



5.8.2020 STŘEDA 

Ráno nás ze stanu vytáhlo sluníčko. Na nástupu nás Kuba seznámil se super 

hrou, kterou jsme hráli skoro celé dopoledne. Hra se jmenovala Dám ti, když 

mi a jednalo se o propletec stanovišť, kdy každý chtěl něco jiného a naším 

úkolem bylo najít posloupnost mezi stanovišti a jako první dostat gumového 

hada. Opět vyhrála Kačky skupinka. Do oběda nám ještě nějaký ten čas ještě 

zbýval, a proto jsme se rozhodli zahrát si další hru a to Maršál vs. špión.  

Po obědě bylo PPO, které jsme trávili s oddíly v bunkrech. 

Po večeři nás navštívil Heimdall, který si přišel pro bylinkový odvar. Ten jsme 

mu dali. On se najednou 

přemístil k táborové 

bráně a řekl, že není 

žádný Heimdall, nýbrž 

Loki - bůh lži a falše. Byli 

jsme napáleni. Ukázal 

nám mapu, kde se 

nachází Bifrost, most 

mezi světy a skutečný 

Heimdall. Nepředal nám 

jí, naopak se nám vysmál 

a začal i s mapou utíkat 

pryč a my hned za ním. 

Mapu při běhu zahodil, 

ale objevili se u ní jotuni. 

Mapu jsme těžce vydobyli 

až s velkými oddíly, 

mezitím co na nás obři útočili. Lokiho šprým nás na naší cestě zdržel, ale na 

druhou stranu díky němu víme, že hledáme Heimdalla a teď i víme, kde ho 

hledat. Po vcelku úspěšné akci jsme veselí šli tancovat na diskotéku.  

 

6.8.2020 ČTVRTEK 

Dnes ráno nás ze stanů vytáhlo sluníčko a ke snídani nám Tom udělal výtečný 

kaviár. Dopoledne jsme strávili po oddílech a pilně jsme se věnovali bobříkům. 

Odpoledne jsme vyrazili za pravým Heimdallem k Vodopádům. Na skále nad 

Vodopády stál Heimdall, který potvrdil Lokiho slova o tom, že skutečně 

musíme cestovat do ostatních světů. Ne do všech, protože třeba z Helheimu se 

nikdo nenavrátí, na Midgardu jsme a do Asgardu nás nepustí. Abychom 

prokázali svoje znalosti, chtěl po nás, abychom jeho jméno napsali na most 

v runách. Pomocí kamenů z řeky jsme na mostě vyskládali jméno Heimdall. 

Spokojen s naší prací nám prozradil, že abychom se bezpečně navrátili z našich 

cest, musíme si vytvořit runové kameny, které budou mít ingredience 



z Midgardu a s nimi se tak budeme moci na Midgard 

vrátit. Až budou brány do světů otevřené, dá nám vědět a 

my vyrazíme na dlouhé cesty. Předal nám pergamen 

s nakresleným stromem, runovým písmem a šiframi, 

které nás zavedou do světů a my se vydali zpátky do 

tábora, abychom se mohli pustit do luštění a byli jsme 

připraveni na Heimdallovo znamení. 

 

 



 
 

Abychom si odpočinuli od luštění, byla pro nás připravena další hra od 

Štefana, která byla jeho variací na Vlajkovanou. Každý měl nějakou kartičku se 

zbraní, kterou bral životy soupeřům a snažil se dostat k nepřátelské vlajce a tu 

ukrást. Cestu mu ale komplikovali soupeři se svými zbraněmi. 

 

7.8.2020 PÁTEK 

Dnešek byl ve znaku PPO, takže se plnily bobříci, hráli hry a dodělávali 

bunkry. Ke konci poledního programu střední holky přepadla skupina 

ledových obrů s temnou čarodějnicí v zádech. Střední holky bezpečně uprchly 

do tábora po zásahu Lokiho, který kouzlem zastavil jotuny i čarodějku lačnící 



po nevinné krvi. Poté se z tábora vyslali rychlé spojky do ostatních oddílů, 

které o ničem nevěděly. Středňáci při návratu do tábora potkali rozzuřenou 

čarodějku i s jotuny a byla by po nich asi veta, kdyby se opět nezjevil Loki a 

naše nepřítele doslova nezmrazil. Nabídl klukům bezpečný průchod do tábora, 

ale jen co obešli čarodějku a jotuny, Loki zmizel a naši nepřátelé byli ještě více 

rozlícení. Ústup se změnil v úprk do bezpečí chráněného tábora. Následně 

jsme se už ve velké skupině vydali do bunkru středních holek, který byl po 

útoku prakticky zničený a věci, které tu v rychlém úprku zanechaly byly 

rozházené. 

 

8.8.2020 SOBOTA 

Hned po ranním nástupu, jsme se vydali na výpravu za runami. Cesta do cizích 

světů byla velmi dlouhá a náročná, proto jsme se všichni vrátili až pozdě 

odpoledne či večer. První se vrátilo Anežčino Vepřové, které se vydalo do 

Nilfheimu. Vstup do tohoto světa měl být na vrcholu Hladomor u Nového 

Knína. Byť nějakou chvíli bloudili, nakonec došli na Hladomor a na jeho 

vrcholku spatřili Surtura s čarodějkou. Hledali nilfheimskou runu jako oni. 

Čarodějka se snažila runu nalézt pomocí kouzla, ale stálo ji to mnoho síly. 

Proto se skupince runu podařilo objevit těsně před ní a pod nosem jí runu 

ukrást. Surtur byl nepříčetný a jeho řev se rozléhal po celém kopci. Vepřové 

neváhalo a utíkalo až k úpatí kopce odkud rychle vyrazili směr tábor.  

Lea se svou skupinkou vyrazila do Vanaheimu, jehož brána byla na 

Chlumu s kótou 451. Na vrcholu potkali strážce runy, který chtěl, aby mu 

postavili dřevěnou věž. Skupinka úkol bez problému splnila a získala runu. 

Fandova skupina šla do Ljósálfheimu (Pleš), kde potkali muže, který 

chtěl, aby ho porazili v hnefataflu. Přestože se jim hnefatafl nedařil a strážce 

runy byl chytřejší, nakonec mu nabídli zahrát si karetní Prší a v tom se jim 

podařilo zvítězit a získat runu. 

Matějovo Kuřecí šlo do Múspellheimu. Brána do něj byla na Havranu. 

Matěj se svou skupinou bedlivě pročesávali lesy na Havranu, ale nikoho a nic 

nenašli. Vrátili se tedy s prázdnou, ale díky skupince Vepřové se dozvěděli, že 

čarodějka se Surturem též obchází světy a sbírají runy, tudíž Múspellheim už 

stihli vyplenit. 

Kačky skupina vyrazila do vůbec nejvzdálenějšího Svartálfheimu a jejich 

cesta byla až na Královu stolici. Strážce runy chtěl, aby prokázali svou zručnost 

na vyřezávání dřeva. Každý ze skupinky ukázal svůj um a tak runu získali a 

vydali se na předlouhou cestu zpět do tábora. 

Zjistili jsme, že až na jednu skupinku jsme byli úspěšní. Celý zbytek večera 

jsme sbírali ztracenou energii, a i přesto jsme někteří z nás odpadli ještě před 

večerkou. 

 



 
 

 
 

 



 
 

9.8.2020 NEDĚLE 

Dnešní ráno je něčím výjimečné. Nejspíš to způsobila proměna vedoucích v 

děti, což zapříčinilo přeměnu velkých oddílů na vedoucí. Na vlastní kůži jsme 

si vyzkoušeli jaké to je velet oddílům a zároveň jsme se docela pobavili. 

Naštěstí výměna trvala jen do oběda a odpoledne jsme prožili PPO už v 

klasickém podání. Večer jsme zapálili oheň, který připravily velké oddíly. 

Ohnivákem se stal Kyf a po večeru stráveným zpěvem jsme spokojeně všichni 

ulehli na svá lůžka. 

 

 

 



10.8.2020 PONDĚLÍ 

Dnešní dopoledne jsme strávili na Poli smrti s další úžasnou Štefanovou hrou 

Tanky. Ve formacích tanků jsme postupně zdolávali jednotlivá stanoviště. 

Nakonec lítý boj vyhrála Anežky skupinka Vepřové. 

 
Odpoledne jsme strávili v bunkrech, přičemž každý oddíl navštívila veverka 

Ratatosk, která běhá světy a přenáší různé drby a informace. Za malý úplatek 

se s námi podělila o své vědění. Mimo jiné jsme díky její radě konečně 

rozluštili šifru, která nás měla dovést k 

samotným branám Jotunheimu. 

Přípravy na večerní výpravu do 

Jotunheimu nám narušil Einar, což naše 

přípravy docela urychlilo. Bylo vybráno 14 

nejodvážnějších, kteří se společně s 

Magtigem a Ivanem vydali k branám 

Jotunheimu na Chvojnou. Již z dálky bylo 



vidět světlo ohňů a byl slyšet řev Surtura a zaklínání jeho 

čarodějky. Když jsme se přiblížili blíž, uviděli jsme je 

oba, mnoho jotunů a dva vesničany. Surtur si chtěl 

vyzkoušet vraždící moc svého planoucího kopí, kdo se 

k němu na dva kroky přiblíží, ten zemře. A tak postupně 

zemřeli oba zajatci. Mezitím jsme si všimli v záři loučí 

několika run. Přesněji řečeno dvou, runy Jotunheimu a 

ukradené runy Múspellheimu. Surtur spokojen 

s vlastnostmi svého kopí se náhle obrátil a kráčel kamsi 

do tmy. Přitom to vypadalo, že s někým mluví. Když 

jsme uslyšeli hlas jarla Svena, který odmítal Surturovi 

vydat midgardskou runu, věděli jsme, že je na čase začít 

jednat. Surtur totiž jarla sice 

nezabil, ale čarodějka ho opakovaně mučila svými 

kouzly. A tak jsme dali do pohybu náš plán třech 

skupin a postupně se nám podařilo získat runy i 

osvobodit jarla. Když jsme opouštěli Chvojnou, 

slyšeli jsme jen Surtura přísahajícího nám krutou 

pomstu. V relativním bezpečí jsme se Svena 

zeptali, kde je poslední runa z našeho světa 

Midgardu. Prozradil nám, že ji již dávno máme u 

sebe. Byla ukryta v šatu pro našeho Magtiga. Einar 

a jarl Sven se s námi rozloučili a skupina se vydala 

do tábora. Nyní máme všechny runy na spoutání 

Fenrira, je načase se potkat s bohyní Freyou. 

 

 



11.8.2020 ÚTERÝ 

Opět jsme se probudili do slunečného rána. Celý den nás čekalo PPO. Oddíly 

se odebrali do svých bunkrů a dodělávali se bobříci. 

Někteří šli na koupačku k Vodopádům. Po poledním 

klidu jsme po oddílech šli připravit naše bunkry na 

spaní. Věděli jsme, že síla run je velká a nemůžeme ji 

koncentrovat v táboře a tak jsme si runy rozdělili do 

oddílů a za šera jsme se odebrali do svých bunkrů.  

Večerní program nám přerušili střední kluci, 

kteří viděli světlo na louce. Poté co jsme se 

shromáždili nad starou loukou, vydali jsme se za 

osobou stojící na louce. Podle veverčiných informací 

to měla být samotná 

bohyně Freya. 

Pověděla nám, že ví 

o našem úsilí při 

získávání run a 

pomůže nám na 

další cestě. Věděla, 

že jedna z run se 

nám zničila, ale 

přesto byla ochotná nám vytvořit runu novou. 

Nechala nás předávat si v kruhu posvátný 

oheň a po splnění jejího úkolu nám předala 

runu značící orla, poslední část vědmina 

proroctví a návod na použití run a spoutání 

Fenrira. Popřála nám mnoho zdaru a odešla. 

My jsme se odebrali zpět do svých bunkrů ke 

spánku. 

 

 

12.8.2020 STŘEDA 

Po krásném budíčku v podobě ranního sluníčka v bunkrech, jsme se 

odebrali zpět do tábora na snídani, kterou nám připravili naši kuchaři Tom s 

Kubou. Před nástupem k nám do tábora přišel jarl Sven s Einarem. Oznámili 

nám, že se blíží poslední bitva a předali nám dvě obrovské kýty, abychom se 

před bojem posílili. Je to tradicí před bojem hodovat, protože nikdo neví, kdo 

bitvu nepřežije a půjde do Valhally. Proto je třeba si to před bitvou ještě se 

svými přáteli užít. Připravené kýty na ohni jsme měli k obědu.  



Navečer nás opět navštívil jarl Sven s 

Einarem a čas poslední bitvy nadešel. Společně 

jsme se vydali směrem k branám Jotunheimu, 

abychom se utkali se Surturem a jeho obrovskou 

armádou a porazili ho jednou provždy.  

 

 
 

Bitva byla lítá, jotuni doráželi na naše kruhové obrany a brali nám naše 

zbraně. Naše rány je nijak neomezovaly a bylo jich mnoho. Po očku jsme 

všichni pořád sledovali Surtura, aby se mu nepodařilo se k nám přiblížit na 

vzdálenost dvou kroků a my nepřišli o život.  

 



 

 



Jarl Sven nakonec obětoval svůj život, aby zlomil kletbu kouzelného kopí 

Surtura a ochránil nás. Když jarl padl, Einar zdrcen ztrátou svého přítele 

poklekl a uctil ho starodávnou básní. I my se k němu přidali. Vše jakoby se 

najednou zastavilo a na poli se objevila žena v bílém. Štítonoška, která padla 

v bitvě, byla ve skutečnosti valkýrou a přišla si pro chrabrého jarla, aby ho 

odvedla do Valhally. 

 
 

 
 

Krutý boj ale stále pokračoval. Jotuni se bili hlava nehlava až se Einar 

pustil do boje s oslabeným Surturem. Surturovo kopí už nezabíjelo na dva 

kroky, ale boj s Einarem byl nelítostný a vyčerpávající. Einar nakonec zvítězil a 

Surtur padl. Jeho armáda ledových obrů se rozutekla a my zůstali na bitevním 

poli jako vítězové. Vyhráno ale ještě nebylo neb v této chvíli, kdy jsme chytali 

dech se z nedaleka ozvalo vlčí vytí. 



Fenrir. Společně jsme se vydali spoutat vlka Fenrira. Podle pergamenu od 

Freyi jsme se s runami postavili do kruhu, zapálili svíce a pronesli zaříkávadlo: 

Nastala hodina orla! 
Vlk zůstane spoután! 

Valhalla počká! 

Vlk Fenrir byl opět spoután a my jsme se jako vítězové vrátili do tábora. 

U svatyň jsme nalezli přívěsek s runou orla pro každého z nás, jako poděkování 

od bohů. Rozdali jsme si je a šli spát vyčerpaní, ale šťastní. 

 



 



13.8.2020 ČTVRTEK 

Dnes musel celý tábor již pomalu začít balit a bourat stany, kvůli dešti který 

nás má čekat následující dny. K obědu jsme měli naši oblíbenou čínu, která 

nás posilnila na odpoledne. Večer jsme se šli vyřádit na diskotéku a ti 

nejodvážnější z nás se vydali na stezku odvahy.  

 

14.8.2020 PÁTEK  

Celý dnešní den byl velice chaotický. Dopoledne se bouraly poslední stany a 

dodělávali se moudrosti. Odpoledne nám kvůli stálému dešti uspořádal Roland 

dětskou partičku. Všichni jsme se nasmáli. Déšť stále neustupoval, ale naši 

špatnou náladu nám zlepšil výborný kebab k večeři. Večer jsme si chystali 

spaní v hangáru. Táborák jsme si udělali v hangáru s petrolejovou lampou, 

kterou nám přišla zapálit Lea, která dokončila bobříka Nekonečné cesty a 

získala tak třetí stupeň lesní moudrosti. Oceněni byli všichni, kteří vystoupali 

až na vrchol, a získali znak lesní moudrosti. Po táborových písničkách jsme šli 

spát. 

 

 
 

15.8.2020 SOBOTA 

Bohužel je to opět tady. Náš poslední letošní den. Hned ráno se začalo balit a 

rozdělovat zavazadla. Kuchyně nám připravila náš oblíbený kaviár na 

rozloučenou k snídani. Všichni jsme si moc pochutnali. 

Na posledním nástupu jsme si zatleskali za další úžasný a povedený rok. 

DĚKUJEME! 

Pak se převzaly svačiny a fotilo se po oddílech. Začaly přípravy na odchod a 

loučení s vedoucími.  

Cesta na nádraží byla bez komplikací, ale pak nastala ta pravá sranda. 

Rozloučili jsme se s Hraštickou skupinkou a čekali na autobus, který měl jet 

místo vlaku z důvodu výluky na trati. Těsně před odjezdem jsme ale zjistili, že 

autobus nejede z nádraží, nýbrž z návsi. A my se museli za 5 minut dostat přes 



půlku Hraštice na náves na autobus. V rychlosti jsme se přesunuli na náves, 

abychom zjistili, že to jede až za hodinu. Čas který jsme měli rezervovaný dle 

ČD byl bohužel čas spojů ve všední dny a ne o víkendu. Nezbývalo než čekat na 

další autobus. Po dlouhém čekání a hraní her, autobus konečně dorazil. Jelo se 

na Praha - Zbraslav, kde jsme měli přestoupit na vlak do Braníka. Po 

zdlouhavé cestě jsme konečně dorazili do Prahy, ale to by nebylo ono kdyby se 

zase něco nestalo. Vlak na Zbraslavi opět nikde. Paní průvodčí nám řekla, že 

vlak má minimálně půlhodinové zpoždění. Po domluvě se většina rodičů 

vydala za námi, zavazadla měli naložené z Braníka a stačilo jen vyzvednout 

nás. Zbylo nás pár jejichž rodiče se rozhodli se nedat a vydržet v Braníku na 

nádraží. Když jsme konečně dojeli na Braník, spočítali jsme, že máme více jak 

dvouhodinové zpoždění. Tomuhle říkáme nekonečná cesta =D  

Tak zase za rok <3 
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