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Neděle 25.7.2021  

 Rok utekl jako voda a my jsme se opět sešli na vlakovém nádraží v Braníku. Vlak měl 

sice zpoždění, ale do Hraštice jsme dorazili v pořádku. Tam už na nás čekala druhá skupina 

a společně jsme vyrazili do tábora. Cesta probíhala 

normálně, když najednou jsme zaslechli řev a zahlédli cosi 

přeběhnout přes cestu. Hned na to přiběhl neznámý muž, 

který se představil jako lovec monster. Vynadal nám, že jsme 

mu vyplašili kořist, totiž vlkodlaka, kterého loví. Prozradil 

nám, že vlkodlak zabíjí v okolí dobytek, proto je potřeba se 

ho zbavit. Nám prý nic moc nehrozí, jelikož na lidi má zálusk 

jen o úplňku. Pak se s námi rychle rozloučil a vydal se za 

vlkodlakem. My jsme po chvíli pokračovali do tábora, 

tentokrát už obezřetně a potichu. 

 Po příchodu do tábora jsme byli uvítáni vedoucími a 

rozděleni do oddílů. Zabydleli jsme se ve stanech a vyrazili 

se svými oddíláky do bunkrů, kde jsme se seznámili mezi 

sebou v oddíle, ale i s chodem celého tábora.  

 V rámci večerního programu byl naplánován slavnostní oheň, ale pro nepřízeň počasí 

musel být zrušen. Místo toho jsme se tedy dál vzájemně seznamovali a pak šli s večerkou 

spát. 

 

Pondělí 26.7.2021  

 Pondělní ráno jsme začali rozcvičkou a posnídali vánočku s kakaem. Dopoledne jsme 

strávili v oddílech v bunkrech a začali se věnovat bobříkům či úpravám na bunkru. K obědu 

bylo rizoto následované poledním klidem.  

 Z odpočívání nás vyrušil výkřik “MEJDLO” značící 

příchod osoby v časové smyčce. Seběhli jsme se do hloučku 

a pozorovali neznámého muže, který drze nakráčel k nám 

do tábora. Představil se jako obchodník a údajně o nás ví 

díky lovci monster Gregorovi, který je též jeho zákazníkem. 

Poradil nám, abychom si vyrobili vývěsku nedaleko našeho 

ležení, která by nám sloužila jako prostředek ke komunikaci 

s okolním světem, protože ne každý se odváží jít až k nám 

do tábora. Pak začal obchodovat. Nabídl nám pomoc, tedy 

že nám dá něco, 

co nám pomůže, 

když si u nás do 

budoucna bude 

moci schovat 

laskavost. Nabídku jsme důkladně zvážili a 

domluvili jsme si podmínku, že ona laskavost pro 

nás bude splnitelná a nijak nás neohrozí. Když 

obchodník odešel, velké oddíly se hned pustili do 

výroby vývěsky. Před večeří už byla vývěska 

umístěna před vstupní branou.  

 Po večeři jsme se vydali ke slavnostnímu 

ohni, který pro nás zapálili Štefan s Majdou. Řekli 

jsme si, co je to lesní moudrost a přivítali mezi 



 

 

sebou nové členy předáním táborového znaku. Pak už jsme za doprovodu kytar zpívali a 

užívali si teplo linoucí se z ohně. 

 
 

Úterý 27.7.2021 

 “Dobré ráno, „tábore!” Tak zněl budíček od velkých holek, který nás probudil do 

úterního rána. Ranní rozcvička byla pro vedoucí i velké oddíly náročná. Nepříznivé počasí a 

následné bahno nedovolilo Hulkovi dovést barely s pitnou vodou až do tábora. Musely se tedy 

odtahat ručně. Po snídani následoval nástup, kde jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých 

budeme soutěžit o táborový pohár. Hned na to začala první hra zvaná Tarahumárové. Každá 

ze skupinek se s špalkem v ruce vydala na cestu, kde je čekaly náročné úkoly.  

  
 Po špagetách k obědu a poledním klidu jsme odpoledne strávili 

se svými oddíly v bunkrech. Na večer byla na programu další 

společná hra zvaná Ocásky. Ze hry nás však vytrhlo zvolání 

„MEJDLO“! U nástěnky stojící u brány jsme spatřili světlo louče. Na 

cestě jsme uviděli další louče a tak jsme se opatrně vydali za nimi. Na 

místě nedaleko tábora jsme objevili zvláštní osvícené místo s 

fontánou uprostřed. Ta nám z ničehož nic začala hlubokým hlasem 

vyprávět tisíce let starý příběh o Fénixově akademii, která byla 

zničena.  



 

 

Akademie Fénixe byl prastarý řád, který vychovával schopné lovce monster, kteří 

chránili obyčejné lidi před nestvůrami. Vůbec nejcennějším předmětem celé Akademie byl Grimoir 

neboli Bestiář, kteří lovci sami rozšiřovali o poznatky ze svých cest. V současném světě lidí, jak 

většina nadpřirozených bytostí svět nazývala, nebyly jen monstra, které bylo nutno zabít či zničit. 

Naopak mnoho bytostí bylo mírumilovných a spíše neznalost lidí je dohnala k potřebě se bránit 

před vyhynutím. Hlavním úkolem lovců, jakožto učenců, bylo sbírat nejnovější poznatky o 

nadpřirozených bytostech a tak je moci chránit před lidmi. 

Dobrý lovec nikdy nelovil sám, ale ve společnosti ostatních lovců. Akademie věděla, že 

různí lovci mají různá předurčení a tak vznikly koleje. Každá kolej pod svým znakem pak 

naplňovala svůj osud.  

Udatní Lvi trénovali svou sílu a přesnost pomocí starodávných kat bojových umění s 

tyčí i bez a střelbou. Jejich úkolem bylo zbavit svět moster, která ohrožovala nevinné a bezbranné a 

nebylo jim pomoci. Také byli vysíláni jako silná paže s ostatními společenstvy, která se vydávala 

na cesty příliš nebezpečné. 

Bystré hvězdářky pod křídly Pegase využívaly sílu hvězd a pomocí kombinací souhvězdí 

vytvářely kouzla na obranu či útok. Každá hvězdářka vlastnila několik hvězdných kamenů a díky 

kombinaci souhvězdí z těchto mocných kamenů mohly chránit sebe i své přátele z Akademie. Čím 

více hvězdných kamenů ve svých souhvězdí měly, tím větší sílu měly. Spolupráce mezi nimi 

připomínala plynoucí řeku, tak byly sehrané.  

Divocí živelníci vládli všemi živly a byli nespoutaní jako Drak ve znaku jejich koleje. 

Ovládali oheň, vodu, vzduch i zemi a na nejvyšší úrovni i pátý element, o kterém se můžeme jen 

domnívat, jaký byl. Nebylo pro ně zatěžko připravit oheň, přetvořit vodu na páru, spoutat vítr a 

přimět zemi, aby se měnila dle jejich tužeb. 

Salamandří alchymistky vládly pronikavou myslí a neochvějnou přesností. Nemohly si 

to ani jinak dovolit neb jejich moc spočívala ve tvorbě vzácných lektvarů, kterými pomáhaly léčit, 

zbavovaly prokletí či ničily své protivníky.  

Nejvzácnější kolejí však byla ta, jenž měla ve znaku Vránu. Přezdívalo se jim grišové. 

Ovládali nejmocnější magii světa, nevinnost. Jejich primárním úkolem bylo shromažďovat nové 

poznatky o nadpřirozené říši. Jen s nimi byly bytosti ochotné mluvit a vyzradit jim svá 

tajemství. Píseň grišů rozvázala nejeden zauzlovaný jazyk. Tato skupina byla zároveň 

nejzranitelnější, a proto je ostatní koleje chránily nadevše. Ptáte se proč? Protože grišou se mohlo 

stát jen dítě s čistým srdcem. 

Lovci Akademie byli schopní, udatní a šlechetní. Lidé se naučili je žádat o pomoc a 

nebáli se jim za jejich služby zaplatit. Proto byla vývěska před Akademií neustále plná nových 



 

 

kontraktů. Lovci ve svých skupinách vyráželi z Akademie do širého světa, aby chránili svět před 

temnotou. 

Jednoho dne Akademie zmizela i s přilehlým městem. Co se stalo nikdo neví. Jsou tací, 

kteří přísahali, že viděli temný dým na obloze v den, kdy Akademie slehla se zemí. Ale pravdou je, 

že nikdo nepřežil, aby ten příběh mohl vyprávět.  

Svět zahalila temnota a nestvůry se objevovaly čím dál častěji. Lidé opouštěli svá obydlí, 

aby vyhledali útočiště ve městech, kde bylo příšer méně. Snad. Šance na přežití byly rozhodně větší. 

Když nebyl nikdo, kdo by se nestvůrám postavil, byly jim lidé vydáni napospas. Byli 

tací, kteří doufali, že jako mýtický pták Fénix i Akademie povstane z popela a opět vycvičí chrabré 

lovce, aby chránili svět před nestvůrami temnoty. 
 

Fontána nám též řekla, že jsme hodni toho stát se lovci 

monster a Akademii 

postupně obnovit. Po 

zvážení našich možností 

jsme souhlasili, protože takto 

se můžeme před monstry 

chránit a dozvědět se o nich 

více. Protože jsme přijali její 

nabídku, poradila nám aby jsme si opatřili Bestiář, 

který nám bude ku prospěchu. Na další otázky nám již 

neodpověděla, a tak jsme se stejně ostražitě jako 

předtím vydali zpět do tábora. Po krátké rekapitulaci 

celé události jsme všichni se spoustou otázek v hlavě 

vydali do našich spacáků. 

 

Středa 28.7.2021 

 Dnes bylo vstávání náročné, ale díky rozcvičce jsem se všichni nakonec probrali do 

nového dne. Po snídani a ranním nástupu šli vedoucí a velké oddíly opět odtahat barely s 

pitnou vodou. Dopoledne se celý tábor šel vykoupat v teplé vodě do brutaru. Všichni krásně 

čistí jsme se vrhli na oběd, ke kterému byla čočka s vajíčkem.  

 Z prodlouženého poledního klidu nás vyrušil lovec monster Gregor. Toho jsme potkali 

v neděli na cestě do tábora a vyrušili ho v lovu vlkodlaka. Stále na nás byl trochu naštvaný, 

ale prý mu to můžeme teď vynahradit. Blízko našeho ležení mají schované své hnízdo 

Nekkeři. Potřebuje ho zničit a za to mu 

vynahradíme tu neděli a k tomu se s námi 

navíc podělí o část získané odměny. 

Vyděsilo nás to, ale když nám Gregor 

pověděl, že ve velkém počtu nám nehrozí 

nebezpečí, šli jsme se připravit. Počasí 

nebylo úplně příznivé a tak jsme šli v 

pláštěnkách a po dost zablácené cestě. 

Uslyšeli jsme křik a v jednom hloučku se 

přibližovali ke hnízdu skřetů. Rozdělili jsme 



 

 

se na dvě skupinky. Jedna měla na starost 

zničení hnízda roztokem, který nám lovec dal. 

Druhá měla odlákat Nekkery, kteří byli 

rozzuření a začali na nás útočit. Náš plán se 

však povedlo provést a jejich hnízdo úspěšně 

zapálit. Lovec nám přislíbil naši část odměny a 

my se mohli vrátit do tábora.  

 

   
 Na večerním nástupu jsme se domluvili, že napíšeme zašifrovanou žádost o onen 

Bestiář, který nám radila sehnat Fontána vědění, na naši nástěnku před bránou do tábora. Po 

večeři nás čekala DISKOTÉKA! Všichni jsme se odreagovali, zatancovali a pořádně se 

vykřičeli na naše nejoblíbenější písničky. Na večerku jsme už jen unaveně padli do svých 

spacáků a těšili se na další den na táboře. 

  

Čtvrtek 29.7.2021 

 Je tady další den a celý tábor se pomalu, ale jistě probouzí. Pomohla nám k tomu i 

vydatná rozcvička s našimi oddíláky. O to více jsem se pak těšili na snídani, ke které byla 

oveska. Po nástupu následovalo na dopolední program PPO. K obědu byla výborná čína, 

kterou nám připravila Verča Kuchyňová.  

 Po zaslouženém poledním klidu jsme se vydali na další hru jménem 

Safari. Úkolem bylo ulovit co nejvíce ryb, abychom nasytili svoji družinu. U 

toho na nás ale na každém rohu číhali zvířecí mutanti. Mezi ty 

nejnebezpečnější patřil ochrnutý lenochod. Po této hře nás ještě čekala hra 

Ocásky, kterou jsme v úterý nestihli dohrát. Cestou zpátky do tábora jsme v 

plném nasazení a soutěživém duchu nasbírali dřevo do kuchyně. Největší 

hromady dřeva dostali odměnu v podobě táborových peněz.   

 

      



 

 

 Když jsme se po náročném soutěžním odpoledni nasytili zelňačkou k večeři, sešli jsme 

se na nástupu. Na naší nástěnce se objevil váček s mincemi a zašifrovaný vzkaz. Bylo v něm 

napsáno, abychom při vysvitnutí měsíce přišli k brodu. Měli jsme ještě dost času, a tak jsme 

si natrénovali kruhovou obranu a celkově pohyb ve velké skupince. Zbyl nám i krátký čas na 

ukázku Partičky moderované Leošem Marešem.  

 Když vysvitl měsíc, byl čas se vydat na cestu. U brodu jsme za tmy spatřili světýlko z 

louče. Vyslaný průzkum hlásil i další světla dál po cestě. Najednou jsme ze tmy slyšeli něčí 

hlas:  „Rychle, pojďte sem, rychle než přijde pán!” Přešli jsme traverzy a spatřili zvláštní bytost 

s hrbem. Po rychlém vyhodnocení situace jsme se stvořením začali komunikovat a pochopili, 

že nám chce pomoci získat Bestiář neboli Grimoár. Od těch nejnevinnějších duší jsme začali 

běhat do temného lesa pro jednotlivé stránky. Bytost nám stále říkala, ať si pospíšíme. Na 

otázku, kdo jeho hrozivý pán, nám neodpověděl, ale prý je hodně nebezpečný. Když jsme 

konečně donesli poslední stránku, co nejrychleji jsme se vydali zpět do tábora.  

 

Pátek 30.7.2021 

 Ráno nás probudila obrovská chuť na kaviár, který byl k snídani. Dopoledne jsme 

strávili plněním bobříků po oddílech ve svých bunkrech. K obědu byly naprosto skvělé noky 

se špenátem, které všem chutnaly. Polední klid jsme 

strávili nejen odpočinkem, ale také sestavováním 

stran z Bestiáře získaného minulého večera.  

Na naší nástěnce se objevilo mnoho vzkazů. 

Jeden byl od obchodníka, který nám nabídl možnost 

obchodu. Ostatní papíry byly různé prosby o pomoc 

od vesničanů. Trápili je všemožná monstra a za 

jejich zneškodnění nabízeli odměnu. Podle různých 

popisů jsme zjistili, o jaká monstra by mělo jít a kde 

přebývají. V již sestaveném Bestiáři jsme si 

následně přečetli, jak se před nimi chránit, případně je zneškodnit. Bohužel nám chyběly 

potřebné věci a tak jsme využili nabídku od obchodníka. Jen s patnácti mincemi jsme se vydali 

na místo, kde by údajně měl přebývat. 

 Vřele nás uvítal a měl u sebe 

opravdu mnoho věcí, se kterými 

obchodoval. Začal s tím, že ví o našem 

poslání znovu vybudovat od základu 

Akademii Fénixe. Máme se prý podle 

věku rozdělit do pěti kolejí. Z těch 

nejmenších se postupem času stanou 

mocní grišové ovládající bájný zpěv. 

Střední holky budou ovládat hvězdné kameny, 

které nám také nabízel na prodej, a stanou se z 

nich hvězdářky. Střední kluci se naučí spoutat 



 

 

všechny živly a budou se nazývat živelníci. Velké holky jakožto alchymistky ovládnou umění 

alchymie a velcí kluci se naučí bojovat s tyčí a stanou se ochránci. Pro každou kolej nám 

nabídl prastaré svitky, díky nimž se naučíme své umění používat. Také u sebe schraňoval 

artefakty jako měsíční sůl či stříbro, které jsme potřebovali k přemožení monster. Obchodník 

si svého zboží velice cenil a jeho nabídky pro nás byly obrovské a nereálné. Po dlouhém 

vyjednávání se nám podařilo vše potřebné získat. Nechali jsem si u něho ovšem velký dluh. 

Jedna třetina odměny z našich momentálních kontraktů připadne jemu.  

 U večerního programu jsem se všichni odreagovali a zasmáli. Proběhlo celé 

představení Partičky, jejíž ukázku jsme viděli včera. Na bimbání večerky jsme po náročném 

dni unaveně zalezli do svých spacáků. 

 

Sobota 31.7.2021 

 „Dobré ráno tábore,” další den je tu. Hned po snídani jsme pročítali Bestiář a napsali 

vzkaz na nástěnku pro lovce Gregora. Žádali jsme ho o olej na mrchožrouty, který u sebe 

obchodník neměl. Rozdělili jsme si jednotlivá místa s monstry dle našich kolejí a připravili se. 

Cesta byla dlouhá, ale podařilo se nám vše, až na jeden kontrakt, splnit. Utopenci, za kterými 

šli alchymistky totiž vylézají z vod jen v noci, a tak se za 

nimi musejí vydat až se setměním.  

 Po obědě na poledním klidu jsme si všichni 

navzájem pověděli všechna svá dobrodružství, která jsme 

při našich cestách zažili. Grišové potkali lesního skřítka, 

který po nich chtěl, aby sesbírali mince v korytě potoka a 

dali mu najíst. Skřítek chtěl mince, aby dokázal mlynářovi, 

že si může vzít jeho dceru za ženu a dobře se o ni postará. 

Za odměnu dostali kouzelný kořen. Hvězdářky šly za 

dryádou, která byla sílou spadlých hvězdných kamenů 

připoutána na jednom místě v lese a nemohla se dostat 

ke svému posvátnému stromu. Hvězdářky kameny 

posbíraly a tím dryádu osvobodily. Ta se mohla vydat ke 

svému stromu a hvězdářky si mohly nechat kameny, které jim budou pomáhat směřovat sílu 

jejich souhvězdí. Ochránci se vydali na alporu, jež je druhem upíra v podobě krásné ženy 

tyranizující mladé muže. Alporu našli v Nekromantově dole, chytili ji a donutili ji vypít lektvar 

černé smrti, který byl jakousi zkaženou krví. Po vypití alpora vydechla naposledy. Živelníci se 



 

 

vydali na ghúly 

vykrádající hroby. 

Jejich úkolem bylo 

zničit kosti, kterými 

se živili, a zahrabat 

je. Tím ghúly 

oslabili a zahnali.  

Odpoledne 

jsme využili k 

přípravě večerního 

slavnostního ohně.  

 

Na večerním nástupu nám alchymistky pověděly, že utopenci byli naposledy viděni 

velmi blízko našeho ohně. Plán zněl tedy jasně. Ke konci ohně se alchymistky nenápadně 

přesunou k řece a utopence rozptýlené naším ohněm zneškodní. 

 A už je to tady, bereme baterky, zpěvníky a s 

úsměvem na tváři se přesouváme ke slavnostnímu ohni. 

Zapalují ho Monina s Alčou. Zpíváme, smějeme se, 

pohupujeme se do rytmu písní a užíváme si společné chvíle. 

Jako první ke spánku vyrážejí Orlící následování středňáky. 

Když u ohně zůstaly jen velké oddíly s vedoucími, nadešel 

čas vyrazit na utopence. Utopenci byli silní a odhodlaní s 

alchymistkami skoncovat. Ovšem díky magickému kruhu se 

je podařilo spoutat na souši a oni tak bez vody podlehli suchu. 

V dobré a vítězné náladě se společně s ochránci, kteří byli 

připraveni jako záloha, vydaly spát do tábora.  

 



 

 

Neděle 1.8.2021 

 Máme tu další táborové ráno a nikomu z nás se nechce věřit, že už tu jsme celý týden. 

Utíká to nějak moc rychle. Den jsme zahájili výbornou snídaní a na 

nástupu jsme se dozvěděli, že dnešním dopoledním programem 

bude PPO. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsem si to 

dokázali užít. Při cestě zpátky do tábora na oběd potkaly velké holky 

obchodníka. Přišel si pro peníze z našeho domluveného dluhu a ony 

zase využily příležitosti a nakoupily u něho potřebné věci. Za svitek 

na tinkturu a lýkový provaz zaplatily 30 mincí. Poté se s 

obchodníkem rozloučily a šly na oběd.  

 Po poledním klidu jsme zkoumali další kontrakty. Když bylo jasno, vydali jsme se po 

kolejích na místa, kde bylo potřeba naší 

pomoci. Ochránci se vydali hledat bludičku. 

Zničili její obživu v podobě vajíček s dušemi 

mladých panen. Alchymistky šly na Hladomor, 

kde osvobodily dvě dívky z prokletí Wendingovy 

lebky. Lebku pak přinesly do tábora, protože od 

osvobozených žen zjistili, že po zasvěcení nám 

může být ještě ku prospěchu. Hvězdářky 

vyrazily na kelpii, která 

topila pocestné u 

rybníčku Kahuňka. 

Svázaly ji lýkovým provazem a vytrhaly ji kouzelné žíně z hřívy. 

Zkrotlou ji nechaly odejít pryč. Živelníci se vydali na žádost hajného 

na Nevadu, aby mu pomohli urovnat spor s lešejem. Pomohli se těmto 

dvěma znesvářeným stranám dohodnout na kompromisu ohledně 

ochrany lesa a postavili jim mohylu přátelství z kamenů na znamení 

konce jejich rozepře. Grišové se vydali za hejkalem, kterého trápilo, 

že ztratil svůj mocný hlas. Pomohli mu uvařením čaje ze vzácného 

kořenu od skřítka a následně se s ním vydali za Paní luk, která hlídala 



 

 

další kouzelnou přísadu do lektvaru pro hejkalův hlas. Za odměnu získali vzácnou melodii k 

prastaré písni grišů.  

Pondělí 2.8.2021 

 Pomalu ale jistě se probouzíme do dalšího dne, vlastně i týdne. Po jako vždy výborné 

snídani za námi do tábora přišel lovec Gregor. Přinesl nám různé svitky, které prý získal na 

svých cestách a mohly by se nám hodit. Vyobrazovaly postavení souhvězdí pro hvězdářky, 

mocné katy pro ochránce a návod na výrobu magického náramku z kopřiv pro alchymistky. 

Při cestě na kopřivy objevily na místě, kde proběhl boj s utopenci, zvláštní černý prach. 

Nejspíše se jednalo o prach z usušených mozků utopenců, o kterém mluvil obchodník.

 



 

 

 Po skvělém obědě od Verči Kuchyňové a poledním klidu následoval nástup. Představili 

jsme si hru s názvem Čísla, kterou budeme odpoledne hrát. Princip byl jednoduchý. Najít 

správné číslo na louce a zvednout ho nad hlavu. Všichni si hru moc užili a to i díky počasí, 

které nám dnes přálo. 

 
 Po večeři nás čekalo večerní PPO a brzký spánek. 

 



 

 

Úterý 3.8.2021 

 Dobré ráno tábore! Je tu další den. Na ranním nástupu jsme zjistili, že se na naší 

nástěnce objevilo několik dalších kontraktů. Přiřadili jsme k nim 

jednotlivá monstra a místa, které jsme si následně rozdělili 

podle našich schopností do kolejí. Pak už se každá kolej 

vydala vstříc plnění úkolu. Ochránci pomocí naučené katy 

zhmotnění vyvolali hladového ducha, kterého následně 

osvobodili pomocí další složité katy. Vysvobodili jeho duši a on 

tak už nikomu neškodil. Alchymistky šly najít vodníka na 

Královky. Ten na ně vybafl zpoza křoví a snažil se je nalákat 

do vody. Nakonec ho vylákali na souš a za použití magických 

náramků ho spoutaly. Přesvědčily ho, aby zanechal své 

pomsty a on jim 

daroval své slzy, 

které dlouhá léta 

sbíral při 

vzpomínce na svou milou. Živelníci se setkali tváří 

v tvář nebezpečné smrtce. Skutečný název tohoto 

monstra je kostěj a byl opravdu nebezpečný, a tak 

se dali živelníci na útěk. Na místo se přijela podívat 

i hlídka místní policie, té už se ale před kostějem 

utéct nepodařilo. Hvězdářky šly za proradnou 

čarodějnicí sídlící u pastvin stád v Zadnici. S 

pomocí nabitých hvězdných kamenů ji oslabily a snadno získaly její kravský zvon. Bez své 

životní síly čarodějnice zeslábla a nakonec 

se proměnila v prach. Malí grišové se vydali 

za králem Vydrou. Pomohli mu umírnit proud 

řeky postavením mohyly a zazpíváním 

melodie.  

 Po poledním klidu probíhalo vše až 

do večera v normálním táborovém chodu. 

Dokud se táborem v podvečer neroznesl 

křik: „MEJDLO!” Do našeho tábora vkráčel 

obchodník se zajímavou informací. Než nám 

ji však sdělil, chtěl s námi obchodovat. 

Prodali jsme mu tedy získané věci z našich cest. Nakonec nám pověděl, co měl na srdci. Jeho 

obchodního partnera a našeho přítele, lovce Gregora, zajali. Nám dosud neznámá kolej 

Temného dýmu má dnes pořádat rituál, kde 

vyvolají mocnou stvůru Kalimbu. Na nic jsme 

nečekali a pod záštitou prachu neviditelnosti 

od obchodníka se vydali na cestu. Cesta za 

tmy byla náročná, ale my jsme šli rychlým 

tempem za obchodníkem, abychom obřad 

stihli. Šli jsme tajnou úzkou lesní cestou a 

došli do rokle, kde už se svolávali stoupenci 

temné koleje. Bylo tam také spoustu dalších 

nestvůr, které se Temnému dýmu povedlo 



 

 

získat na svou stranu. Nejprve uctívali svou kolej a jejich neznámého pána, pak ale přivedli 

Gregora a vlkodlaci ho mučili tak dlouho až se přidal na jejich stranu. Byl to náš přítel, věděl 

toho o nás a našich plánech mnoho. Všechny tyto informace propadly Temnému dýmu a my 

už s tím nemohli nic dělat. Poté monstra v čele s mistrem zavolali proradnou Kikimoru, která 

se umí vkrádat do snů. Společně pak vyvolali nové monstrum Kalimbu. V tu chvíli pro nás 

místo již nebylo bezpečné a my se urychleně vydali stejnou cestou zpět do tábora. V táboře 

jsme usoudili, že ráno bude moudřejší večera a se spoustou otázek šli spát do svých stanů. 

 

Středa 4.8.2021 

 Po náročné večerní akci se dnes probouzíme do dalšího dne s hodinou spánku navíc. 

Na ranním nástupu jsme si shrnuli celý průběh včerejší události. Temný dým o nás ví mnoho 

informací a tak bychom měli být mnohem více obezřetní.  



 

 

 Dopoledne jsme si všichni moc užili se svými oddíly v 

bunkrech. Po obědě se většina dětí vydala hledat tajný krámek, ve 

kterém si mohou koupit něco malého na chuť za získané táborové 

peníze.  

 Po poledním klidu se 

naše louka začala zčásti 

plnit lavičkami a vytvářet 

tak prostor pro 

odpolední hru  „Jsi 

chytřejší než Bažina?”. 

Moderátoři v podobě 

Kuby a Anet pokládali nejrůznější otázky vždy 

jednomu zástupci z dětí a jednomu z vedoucích 

(Bažiny). Za celou hru padlo mnoho 

zajímavých otázek a hra byla v závěru 

opravdu napínavá. Nakonec ale o jeden 

jediný bod vyhráli děti. Bažina ostrouhala.  

 Večerní program byl ve středu 

přece jasný - diskotéka! Pořádně jsme si 

zatančili a zazpívali. A díky Lečobaru, kde 

jsme si mohli koupit různé drinky nám ani 

sucho v krku nehrozilo. Bylo to skvělé 

zakončení dalšího táborového dne.  

 

Čtvrtek 5.8.2021 

 Slunce opět vychází nad naší táborovou loukou a my se probouzíme do dalšího dne. 

Ke snídani byla výborná ovesná kaše a to i přes malý a bezvýznamný protest. Vůdce odpůrců 

ovesné kaše byl na tuhle vynikající a vydatnou snídani jednoduše krátký.  

Dopoledne opět proběhlo v duchu PPO, kdy se plnili bobříci, hrály hry a spoustu dalších věcí. 

Před obědem k nám do tábora přišla neznámá žena. Prý jí poslal obchodník a požadovala po 

nás žíně získané z bájné kelpie. Na oplátku nám za ně nabídla svitky, které se prý budou hodit 



 

 

více než jedné koleji. Po cestě do tábora zahlédla na naší nástěnce další kontrakty. Na jeden 

z nich se mají prý vypravit jen ti nejodvážnější a nejsilnější z našich řad.  

 Po obědě a poledním klidu nás čekala další hra o Lečosy (táborové peníze) a o 

umístění v táborovém poháru. Byly to velké Aktivity po skupinách. Alespoň jednou si každý 

svůj předmět nebo úkol, co musel splnit, vytočil na kole štěstí. 

 K večeři byla čočková polévka, protože jí hodně zbylo od oběda. Na večerním nástupu 

se zjistilo, že se na nástěnce našly další kontrakty na monstra. Ještě před uložením ke spánku 

jsme se na ně společně podívali do Bestiáře, abychom věděli, co můžeme čekat v dalších 

dnech. 



 

 

 
 

Pátek 6.8.2021 

 Je nový den a slunce už nás časně z rána tahá ze spacáku. Hned na nástupu jsme si 

rozdělili kontrakty, které jsme našli včera na nástěnce. Dopoledne jsme se tedy vydali na 

místa. Grišové šli za králem Vydrou a cestou narazili na proradnou Kikimoru s jedním 

stoupencem koleje Temného dýmu. Naštěstí s sebou měli na pomoc dvě hvězdářky, které 

sestavily souhvězdí Orion a oslabily je. Grišové pak zazpívali mocnou píseň a obrátili Kikimoru 



 

 

na naši stranu. Stoupenec byl ovšem ztracený a zahynul pro svou věc. Poté opět pomohli králi 

Vydrovi a on jim za to předal vykuřovadlo. Zbytek hvězdářek se vydal do hnízda Papilloida. 

To zničily a vyhnaly tak motýlí monstrum z našich lesů. 

Ochránci šli na Chvojnou porazit nesmrtelného Monglera, 

o kterém jsme již slyšeli hrozné věci. Podle Bestiáře jsme 

věděli, že jediná možnost jak ho porazit, je zničit jeho duši 

uschovanou v truhle. Truhlu se ochráncům podařilo najít, 

bohužel nevěděli, jak srdce správně zničit a tak jim 

nezbývalo nic jiného, než se rychle vrátit zpět do tábora. Po 

cestě narazili na bratry Temného dýmu, kteří na ně 

zaútočili. Naštěstí se všichni stihli vrátit a nikomu se nic 

nestalo. Alchymistky se vydaly na Hůrku za obřím 

pavoukem. Na místě bohužel potkaly dalšího člena 

Temného dýmu, který nejspíš přišel nestvůru verbovat na jejich stranu. Bohužel pro něho byl 

sám a tak ho Alchymistky přemohli. Při tom všem se 

jim podařilo zničit i mateřskou pavoučí síť a monstrum 

zneškodnit.  

 Pro živelníky nebyl přidělen žádný kontrakt a 

tak šli do svého bunkru. Jejich vedoucího ale najednou 

pohltila temná síla. Adam se zvedl a naprosto 

bezmyšlenkovitě se vydal pryč. Živelníci ho pohotově 

sledovali až do rokle plné duší. Za pomocí naučené 

meditace a spojení živlů ho po nějaké chvíli vrátili zpět 

a urychleně se vydali pryč. 

 Po náročném dni plném těžkých chvílí nás čekala k večeři zelňačka s chlebem. Už 

jsme si mysleli, že dnes budeme jen odpočívat, ale nebylo tomu tak. V podvečer do našeho 

ležení vtrhla armáda Temného dýmu společně s jejich mistrem. Přestože se jednalo o v 

zásadě mírumilovnou návštěvu, aspoň tak tomu mistr Temného dýmu říkal, necítili jsme to 

stejně. Snažili se nás přemluvit, abychom se přidali k jejich temné koleji. Když zjistili, že nás 

jen tak přátelsky nepřemluví, dostali jsme ultimátum. Dali nám dva dny na rozmyšlenou, potom 

že prý přijdou znovu. Po jejich odchodu jsme se shodli, že dál budeme hrdě stát za Akademií 

Fénixe, ať se bude dít cokoliv. 



 

 

Sobota 7.8.2021 

 Do dalšího dne se probouzíme s výborným kaviárem ke snídani. Na nástupu jsme se 

rozhodli, že se zkusíme poradit s Fontánou vědění ohledně naší situace s Temným dýmem. 

Promysleli jsem si nejdůležitější otázky a vydali se na místo. Fontána na místě byla, ale 

netekla a na nic nám neodpověděla. Rozhodli jsme se tedy normálně pokračovat v programu 

a Fontánu průběžně kontrolovat. Zbytek dopoledne jsme tedy měli PPO.  

 Po obědě jsme šli hrát další hru po skupinkách. Jmenovala se Černý trh a cílem bylo 

získat co nejvíce majetku v podobě kupních smluv. Odpoledne jsme si moc užili a jako 

třešničku na dortu jsme ke svačině dostali pudink. Když jsme si všichni dávali v táboře do 

nosu, přiběhly hvězdářky s tím, že Fontána zase teče. Celý tábor jsme tedy šli položit své 

otázky a doufali v odpovědi, které nám pomohou.  

Fontána byla skutečně nápomocná a zodpověděla nám všechny naše otázky. 

Dozvěděli jsme se, že: 

 

Wendigova lebka je mocný artefakt a její energie může být směřována směrem, jakým 

potřebujete. K tomu vám pomůže vzácný alchymistický svitek Přenesení síly na magický artefakt. 

Získat ho nebude jednoduché, ale váš tajemný přítel, který už vám na vaší cestě  párkrát pomohl, se 

ho pro vás vydal hledat. Zatím vám zanechal svitek Neoblomné ochrany, díky kterému budou vaše 

hvězdářky schopné ochránit vaše ležení. 

Ptáte se, jak se chránit na vašich výpravách. Bohuážel není nikdo a nic, kdo by dokázal 

ochránit vás všechny. Královna víl by ale mohla ochránit ty, kteří to potřebují nejvíc. Nechť se 

grišové za královnou vydají a ona jim věnuje část své síly a pomůže s jejich ochranou. Královnu víl 

najdou pouze grišové, je velmi plachá a jiné koleji se neukáže. Nechť se tedy vydají směrem k řece, 

řeku překročí a vzhůru do lesa se vydají. Cestou na královnu jistě narazí. 

Jak zničit Kalimbu vám nemohu říct. Je však někdo, kdo se s touto bestií už setkal. Jeho 

jméno je Durynk. Jen on by vám mohl říct, jak Kalimbu zničit. 

Ptáte se také na kolej Temného dýmu. Počátky koleje sahají až k jejímu zakladateli. Byl to 

jediný lovec, který byl kdy z Akademie Fénixe vyloučen. Jaká byla jeho kolej, jakým lovcem se měl 

stát a jaké bylo jeho jméno, to už se neuvádí neb byl ze všech kronik vymyzán. Jeho zášť byla 

obrovská. Možná že skutečně on má na svědomí, že Akademie slehla se zemí a nad jejími ostatky se 

vznášel temný dým. Možná proto tak pojmenoval svou kolej, jedinou přeživší kolej. Avšak kolejí ji 

nazval on sám. Jedná se spolek lidí a monster a všech, kteří jsou ochotní ho následovat. On sám 

však nikdy nepolevil v tom, že hledá vzácné svitky, aby se naučil umění lovců monster a aby je 

překonal. Jeho následovníci jsou mu zcela oddaní a zcela věrní. Temný dým a Akademie Fénixe 

nemohou nikdy koexistovat neb to, co pro Akademii Fénixe stojí na prvním místě, stojí pro vrchního 

pána koleje Temného dýmu na úplně posledním.... 

 

Pak se Fontána odmlčela, protože ji docházely síly. Údajně sílící temnota šíření 

Temným dýmem ji vyčerpávala. My ale měli odpovědi na své otázky a tak jsme se vrátili do 

tábora a šli spát. 



 

 

Neděle 8.8.2021 

 Po silné noční bouřce se všichni ve zdraví probouzíme do nového a kupodivu i 

slunečného rána. Hned, co jsme vylezli ze svých stanů, zahájilo Lečorádio své zpravodajství. 

Zaznělo počasí, písničky na přání nebo všemožné vtipy zpravodajců v terénu.  

Dopoledne nás čekalo PPO, při kterém všichni sušili a uklízeli své věci.  

 Po obědě a poledním klidu měli všichni stejný režim a to až na naše nejmenší Orlíky. 

Ti se vydali za královnou lesních víl, jak nám předešlý den poradila Fontána vědění. Po 

vyslechnutí naší situace, slíbila že nejmocnější, ale zároveň i nejzranitelnější z nás ochrání. 

Poskytla grišům prach nedotknutelnosti, a tak se alespoň oni nemusejí Temného dýmu 

obávat.  

 Když se vraceli po úspěšné akci zpět do tábora zahlédli na cestě obchodníka a mistra 

Temného dýmu. Celý tábor jsme se tedy vydali vyzjistit, co přesně se mezi nimi děje. 



 

 

Obchodník je svým pánem a ani nás nepřekvapilo, že dobrý obchod uzavře s kýmkoliv. Mistr 

mu prodal nějaké své cennosti a s námi se dal opět 

do řeči. Přesvědčoval nás o své pravdě a varoval 

nás před našimi takzvanými přáteli. Protože, jak se 

ukázalo, nikdy nevíme s kým máme tu čest. Již dříve 

ten den se na nástěnce objevil kontrakt na 

nebezpečného upíra. Až do teď ale nebylo jasné, 

kde ho máme hledat. Proč byl obchodník tak majetný 

a mocný, když vypadal tak mladě? Protože to on je 

ten upír, jehož hlavu po nás někdo žádal. Po 

rozhovoru s ním jsme měli jasno, sám nám to totiž 

potvrdil, a nám nezbylo nic jiného než se 

rozhodnout, co budeme dělat dál.  

 Se 

soumrakem 

jsme 

zaslechli kolem celého našeho ležení řev Temného 

dýmu. Přesně jak nám slíbili posledně, přišli za námi 

znovu. My jsme ale měli plán a území našeho tábora 

nám ochránily mocné hvězdářky pomocí souhvězdí 

Draka alias ochrany. Snažili se nás opět vlákat na 

jejich stranu, kde si podle jejich slov byli všichni rovni. 

Nevypadalo to ovšem tak, když jejich mistr zavelel 

všem ostatním útok, poté co jsme jim sdělili své 

konečné rozhodnutí. Díky ochraně se nemohli dostat 

dál a to je rozzuřilo nejvíc ze všeho. Mistr nám slíbil, 

že za tuhle drzost budeme pykat. Od této chvíle jsou 

z nás zapřísáhlí nepřátelé. 

 

Pondělí 9.8.2021 

 Je tu opět další krásný nový den a my se probouzíme do vůně vánočky s kakaem. 

Na ranním nástupu jsme naplánovali dnešní program. Velcí a střední kluci společně s Orlíky 

připravovali potřebné věci na zasvěcení 

Wendigovy lebky, která měla trvale chránit 

náš tábor. Tedy pokud se všechno vydaří 

tak, jak má.  

 Hvězdářky se vydaly na aguaru a 

potkaly tři vstoupence Temného dýmu. 

Temný dým se aguaru snažil dostat na svou 

stranu, ale to se jim nepodařilo. Poté se 

hvězdářky dostaly k aguaře blíže a spoutaly 

ji lýkovým provazem. Také jí vzaly 

transformační náramek, bez kterého se z 

aguary stane obyčejná liška. Na cestě zpět 

se hvězdářky opět střetly s Temným dýmem. 

Chtěli po hvězdářkách naučit “hvězdnou 

sestavu,” aby získali aguaru. Hvězdářky je 



 

 

ale naučily smyšlenou sestavu, která s tou správnou neměla nic společného. Temný dým jim 

na to skočil a nechal je pak odejít.  

 Alchymistky se vydaly na místo zvané Liška, kde se měla nacházet divoženka. Přišly 

však příliš pozdě, jelikož ji Temný dým již přetáhl na svou stranu. Všimli si alchymistek a 

naháněli je po lese dokud se jim alchymistky neztratily z dohledu.  

 K obědu byly výborné noky se špenátem. Odpoledne bylo PPO a k večeři jsme si 

dali poctivou česnečku. Den jsme zakončili tím, že jsme všichni společně zasvětili 

Wendigovu lebku a odebrali jsme se k dalšímu slavnostnímu táborovému ohni.  

Postupně, jak jsme odcházeli od ohně, jsme se vydávali za nadpřirozenými bytostmi. 

Orlíci neboli grišové se potkali s padlou hvězdou, která v rámci zachování rovnováhy 

obětovala svou možnost vrátit se na noční oblohu a proměnila se v planoucí světlo, které 

grišové donesli hvězdářkám. Toto živé světlo hvězdy jim mělo pomoci sestavit velmi mocné 

souhvězdí.  

Středňáci ještě těsně před odchodem do tábora zničili šílené monstrum cthulhu, 

které přebývalo v Kocábě tím, že spoutali oheň a na dřevěném voru s křídly větru ho poslali 

po proudu řeky. Že svůj úkol splnili zjistili díky mohutnému řevu, který cthulhu vydal, když ho 

spoutané živly ničily.  

Úplně poslední od ohně odcházeli velcí kluci. Jejich úkolem bylo najít tajemného 

Durynka, cestovatele mezi světy, který se 

jako jediný setkal s Kalimbou a mohl by 

tak vědět, jak na ni. Durynka našli, ale o 

informace s ním museli hrát v kostky. Za 

každou výhru získali cennou informaci, za 

každou prohru se Durynk znásobil. 

Nakonec proti ochráncům stálo Durynků 

osm. Pravý Durynk znaven zdlouhavou 

hrou se rozhodl pro střet a hru tím vyostřit. 

Každý z ochránců tedy bojoval s jednou 

Durynkovou kopií. Nakonec byl Durynk 

znaven i bojem a kluci se vrátili do tábora 

s cennými zprávami a svitkem pro 

živelníky.  

 

Úterý 10.8.2021 

 Je tu další táborový den a my ho začínáme rohlíkem s máslem a šunkou ke snídani. 

Dopoledne byla hra po našich skupinkách zvaná Vlajky, zbraně. Cílem hry bylo ukrást 

jinému týmu vlajku a zároveň si uhlídat tu svoji. Každý měl kartičku s nějakou určitou zbraní, 

se kterými se pak proti sobě pořádaly souboje. Větší hodnota karty zvítězila. Hra byla super. 

Pak jsme šli na trochu pozdní, ale stejně skvělý oběd.  

 Odpoledne bylo PPO, při kterém šel celý tábor do Kocáby, kde se plnili bobříci 

plavání, záchrany ohně nebo se prostě jen dovádělo ve vodě. Bylo to moc užité odpoledne.  

 Na večeři pak přišlo něco nevídaného. Hot dog! Všichni si nadšeně vychutnávali a 

chodili si přidávat. Zatím na 100% nejlepší táborová večeře. Po večerním nástupu bylo PPO, 

při kterém šly některé oddíly spát do bunkru. Koukali jsme na hvězdy, hráli hry a 

vychutnávali si spoustu pochutin. Zejména ty uvařené na vlastních ohništích v bunkrech. 

 

 

 



 

 

  

  
 

Středa 11.8.2021 

 Dobré ráno tábore! Je šílené, jak ten čas na táboře rychle utíká. Tábor se probouzí a 

už se skoro připravuje na snídani, když najednou přiběhne oddíl velkých holek a křičí: 

“MEJDLOOO!” Všichni jsme se k nim seběhli. Řekly nám, že je při cestě z bunkru přepadli 

čtyři stoupenci Temného dýmu. Jednu z nich prý dokonce unesli, ale holkách se podařilo ji 

vysvobodit za to, že jim prozradily recept na “pekelné hady”, což je údajně pochoutka 

Kalimby. Alchymistky recept samozřejmě neznaly a tak zaimprovizovaly a vyplatilo se.  



 

 

 Na ranním nástupu jsme se při podrobnějším probírání této události rozhodli, že 

musíme recept a přísady na “pekelné hady” získat jako první. Alchymistky se tedy hned 

dopoledne vydaly za obchodníkem. S obchodníkem udělaly nejen dobrý obchod, ale získaly 

od něj také několik zajímavých informací. Zjistily, že obchodník uvěznil v šatlavě ty čtyři z 

Temného dýmu, kteří je ráno přepadli. Také to, že je obchodník velmi mocný, má stovky 

bojovníků a dokázal by nám sehnat v podstatě všechno. Náš obchod tedy spočíval v tom, že 

holky daly obchodníkovi na místě 102 mincí a v záloze jsme měly vodníkovy slzy. On nám 

slíbil, že ve tři hodiny odpoledne bude na pařezu plátno na louč, které potřebovali živelníci a 

všechny přísady na výrobu oněch“ pekelných hadů”, jejichž recept nám obchodník řekl na 

místě. Alchymistky se tedy s důvěrou v obchodníkův slib vydaly zpátky do tábora.  

 Při obědě nás navštívil Král Vydra, hejkal a lesní skřítek, kteří nám předali lektvar na 

odvahu a sílu.    

 Odpoledne se tedy Alchymistky opět vydaly za obchodníkem na smluvené místo, 

kde bylo vše dohodnuté. Dokonce tam byly i dvě láhve navíc a tak tam tedy zanechaly 

vodníkovy slzy a odebraly se do tábora vyzkoušet, zda recept na “pekelné hady” funguje. 

Tábor byl nyní chráněný Wendigovou lebkou a tak i kdyby Kalimbu “pekelní hadi” přilákali, 

ona by do tábora nemohla. Živelníci se pustili do výroby loučí a nezaháleli ani ochránci, kteří 

trénovali své katy. Nezaháleli ani grišové, ti si zpívali svou píseň a hvězdářky zašly raději k 

Fontáně si nabít svá souhvězdí. To byl tedy odpolední program.  

 K večeři jsme měli rybí pomazánku a pak jsme si dali zasloužené volno. To ale 

přerušilo Kubovo a Buriho křičení z Bažiny “MEJDLO!” V Bažině totiž probíhala porada, při 

které skoro všichni vedoucí usnuli a prázdný svitek promluvil, objevilo se na něm“ zachraňte 



 

 

Fénixe!” Bylo tam i místo, kam máme jít a postup jak Fénixe osvobodit. Všichni jsme si tedy 



 

 

vzali naše zbraně a věci a šli 

jsme.  

Přes louky, pole a rokli 

jsme přišli na louku, kde jsme 

viděli mnoho zástupců Temného 

dýmu a taky známé a neznámé nestvůry, které se přidali na jejich 

stranu. My se však nebáli a pro osvobození Fénixe jsme byli ochotni 

udělat vše. Šli jsme 

v řadě s předem 

domluvenou 

taktikou, kterou 

jsme vymysleli v 

táboře ještě než 

jsme se vydali na 

záchranu. Taktiku 



 

 

jsme ještě upravili na místě, 

aby odpovídala terénu a 

počtu přisluhovačů Temného 

dýmu. V řadě jsme šli přes 

více jak půlku louky a bratři z 

koleje Temného dýmu nás 

celou dobu pozorovali. Pak 

jsme se před jejich zraky 

rozdělili na menší skupiny. 

Alchymistky se 

živelníky pomocí “pekelných 

hadů” a pochodní lákali 

Kalimbu na pekelné hady. 

Dle našich předpokladů, Kalimba neodolala a blížila se ke své pochoutce, ale zároveň 

zkáze. Když vdechla kouř z čerstvě udělaných hadů, začala se kácet k zemi a skučet. Aby 

bylo dílo její zkázy kompletní, přidali se ke skupině grišové, kteří Kalimbu obestoupili v kruhu 

a zazpívali svoji mocnou píseň. Když si umírající Kalimby všiml mistr Temného dýmu, bylo 

už pozdě. To díky nepovolující útočné síle ochránců a hvězdářek, kteří celou dobu 

zaměstnávali stvůry z Temného dýmu.  



 

 

Po Kalimbině skonu bylo načase se opět 

spojit a splnit nejdůležitější úkol - osvobodit 

Fénixe. Ležel tam uprostřed kruhu z pochodní a 

před ním spoustu ze zástupců Temného dýmu, 

kteří nám bránili v cestě. Bitva byla nelítosná, ale 

nemohli jsme si dovolit prohrát a vlastně se ani 

pořádně bát. Náš cíl byl přímo před námi. 

Zničehonic se nám podařilo zmást naš e nepřátele 

a oběhnout je. Hned na to jsme začali s 

osvobozením. Nejprve kolem Fénixe udělaly 

alchymistky magický kruh, kdy použily jednu z 

lahví od obchodníka. Poté grišové zpívali svou 

píseň. To už naši nepřátelé slábli a stahovali se 

pryč, Fénix sílil. Hvězdářky vytvořili souhvězdí Fénixe, ve kterém si posílaly světlo planoucí 

hvězdy. Na závěr ochránci provedli svou katu osvobození a Fénix povstal. Jediným 

máchnutím svých ohnivých křídel nás zbavil poslední verbeže z Temného dýmu, která 

neodešla. Pak vystoupal nad naše hlavy 

a pronesl lidskou řečí několik vět, kterými 

nám děkoval. Aby nám ukázal svou sílu 

před našimi zraky vzplál. A my věděli, že 

naše dílo je dokonáno.  

 Při cestě do tábora jsme spatřili světla u 

Fontány. Neváhali jsme a vydali jsme se 

k ní.Tam už na nás čekali Král Vydra, 

lesní skřítek a hejkal. Poděkovali nám 

spolu s Fontánou za záchranu Fénixe a 

znovuobnovení Akademie a darovali 

nám náramky s fénixem. Po opravdu, 

opravdu náročném a úspěšném dni jsme 

šli hned po návratu s dobrým pocitem 

spát. 

 

Čtvrtek 12.8.2021 

 Po včerejším náročném dni se dnes probouzíme do dalšího, o něco klidnějšího rána. 

Ke snídani byla ovesná kaše. Na ranním nástupu jsme si vše znovu zrekapitulovali a 

hromadně jsme si zatleskali.  

 Dopoledne jsme strávili se svými oddíly a moc jsme si to užili. K obědu byl kuskus, 

pak polední klid a potom TV Lečo. Při televizním vysílání jsme se všichni pořádně zasmáli a 

někteří si dokonce i zahráli v reklamě.  

 K večeři jsme pochutnali na krupicové kaši. Potom přišlo to na co jsme se moc těšili. 

Další diskotéka! Pořádně jsme si zatančili a z plna hrdla zazpívali. Bylo to moc fajn. Pak už 

jsme se vydali po oddílech na přespání v bunkrech. Někteří odvážlivci se během večera 

ještě odebrali na stezku odvahy a šlo se spát. 

 

Pátek 13.8.2021 

 Dobré ráno! Dnes se probouzíme v našich bunkrech a cítíme, že se náš letošní tábor 

chýlí ke konci. Dnešek byl ve stylu balení, mytí, impregnace stanů, stěhování, ale i 

dodělávání posledních bobříku. No zkrátka příprava na ukončení tábora roku 2021. I přesto, 



 

 

že jsme celý den balili a uklízeli, tak jsme si ho moc užili, jelikož nám hrály písničky, byli 

jsme se svými kamarády a užívali si poslední chvíle tady.  

 K večeři byl kebab. Absolutně nejlepší večeře! Po večeři byl poslední táborový oheň, 

který nám zapalovaly Kačka s Letu. U tohoto ohně se předali letošní lesní moudrosti a 

následně jsme zpívali až do hluboké noci. Ke spánku jsme se dnes v noci odebrali buď k 

ohni nebo do jídelny. 

 

Sobota 14.8.2021 

 Naposledy dobré ráno tábore, kroniko, všichni. Balíme si poslední věci, dáváme si 

poslední snídani. Fotíme se všichni dohromady i po oddílech a jdeme na poslední nástup. 

“TÁBORE POZOR!” A je to tady. Loučíme se a procházíme pod táborovou bránou. Pomalu 

ale jistě se vzdalujeme od tábora a mávajících vedoucích. Docházíme do Hraštice a někteří 

z nás už tu mají své rodiče. Ostatní čekají na vlak do Prahy. 

 

 Je tu konec tábora. Bude se nám moc stýskat. Tenhle rok utekl neskutečně rychle. 

Moc děkujeme všem, díky kterým tento tábor byl takový jaký byl. Těšíme se na příští rok. 

 

       kronikářky z oddílu VH alias Párci 

 

 
 

 

LESNÍ MOUDROST V ROCE 2021 ZÍSKALI: 

    1.stupeň: Marek William Nerád, Nikol Pospíšilová, Simona Stuchlíková, Medard Zavadil,   

   Veronika Bukvicová, Adam Kakrda, Veronika Ryšánková, Žaneta Skružná 

    2.stupeň: Anežka Hájková, Monika Suchopárová, Petr Dörfler 

    3.stupeň: Lenka Krátká                      

    4.stupeň: Nikola Balounová  



 

 

   



 

 

  

   
 

Přestože nám počasí letos moc nepřálo, zvládli jsme si užít spoustu zábavy a plnit 

své táborové radosti i povinnosti. Když bylo moc bláta, udělali jsme si chodníčky. Když 

pršelo, obuli jsme holinky a pláštěnky a jelo se dál. Když nepršelo, tak byl čas na bobříky 

ohně, plavání a radovánky v podobě her nebo koupání v Kocábě! 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


