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Z POHÁDKY  DO  POHÁDKY  
 
 
 
 

Tábor začal 18. června 1999. Na třetí den pobytu byla naplánována 1. etapa – 
přeplavání rozbouřené řeky, kterou musel překonat také princ, když šel do světa hledat 
svou vyvolenou. Ale počasí nám nepřálo, během chvilky se zatáhlo a začal foukat silný vítr 
a my měli co dělat, abychom i s dětmi stihli doběhnout do tábora, než se rozpoutá to 
peklo. Večer se pak konala diskotéka, kde jsme se rozdělili do šesti skupin a každá 
skupina měla svůj název a také patrona. 
 

Družina Název Patron   
1. Jeníčkové a Mařenky Standa Pařízek 
2. Loupežníci Andrea Pazderová 
3. Bajajové a Růženky Libor Laube 
4. Šmoulové Gábina Opatová 
5. Trpaslíci Jitka Vinšová 
6. Draci Pavla Kundrtová 

 
Další den už tyto skupiny mezi sebou sváděly kruté boje o každou vteřinku či bodík. 
 
Etapovka byla zahájena dopolední hrou, kde děti měly za úkol vysvobodit zakletou 

princeznu a to tak, že překonají co nejrychleji překážkovou dráhu, která se mimo jiné 
skládala ze skoku v pytli, kotrmelců, přeskoku přes lavičku, běhu pozadu atd.. Nejrychleji, i 
když výkony všech byly značně vyrovnané, se nástrahami trasy vypořádali DRACI v čase 
2,93 min a dostali 6 bodů. 

 
Další etapou bylo dobývání hradu, kdy trasa vedla na Samuelovu jeskyni. Dětem se 

dobývání hradu móóóc líbilo, zvláště, když v rámci dobrého pochopení celé hry, jim 
nováčkové mezi vedoucími – Aleš, Lenka, Pavla a Andrea ukázali, co mají vlastně dělat. 
Zvládli to všichni, jen Aleškovi to trvalo více jak 20 minut, ale nakonec i on doběhl šťastně 
do cíle.. Z dětí vyhráli LOUPEŽNÍCI s časem 3:13 min. 

 



 
Třetí etapou byla stavba zámku. Tuto etapu ocenili především z minulé etapy 

očividně unavení vedoucí, kteří hned zabrali deku a vše nechali jen na střídači. Děti měly 
za úkol z toho co najdou v lese postavit zámek, nebo alespoň něco, co by se mu vzdáleně 
podobalo. V etapě vyhráli opět DRACI a získali tak svých druhých 6 bodů. 

 
Na následující den byl naplánován celodenní výlet na Medvědí kemp. Výlet se 

celkem povedl, až na pět odpadlíků, kteří úspěšně předstírali úžeh, takže byli eskortováni 
na marodku, kde o ně vzorně, se slovy to nic nebí, to mám taky, pečovala zdravotnice 
Irča.  

 
Etapovka ale nezahálela a jelo se dál. Dalším úkolem bylo namalovat pohádku 

vztahující se k názvu družiny. Obrázky se moc povedly a bylo opravdu těžké určit ten 
nejlepší. Nakonec se všichni shodli v tom, že nejhezčí obrázek měli TRPASLÍCI. 

 
Hned odpoledne, protože bylo hezké počasí, se nám konečně podařilo absolvovat 

vodní etapu, která měla dvě části – každá se hodnotila zvlášť. V první části musel každý 
uplavat určenou dráhu v co nejkratším čase a ve druhé museli trefit z duše do kruhu, což 
ale nebylo vůbec jednoduché. Z první části si 6 bodů odnesli TRPASLÍCI a nejpřesněji 
skákali ŠMOULOVÉ. 

 
Pak už jsme stihli jen poslední etapu a to vysloužení si princezny Zlatovlásky. Každá 

družina měla za úkol v co nejkratším čase sebrat Zlatovlásčiny perly (ty představovaly bílé 
míčky), vylovit prsten – což znamenalo chytit kolík do kroužku přivázaného na klacku, a 
jako poslední byl úkol přinést živou a mrtvou vodu, pro kterou museli jet slalom mezi 
kužely na koloběžce. Tentokrát byli nejrychlejší TRPASLÍCI s časem 15 min 59 sec.  

 
Poslední den nás na slavnostním nástupu čekalo už vyhodnocení celé etapové hry a 

předání hodnotných cen vítězům. 
 
Na prvním místě se s 24 body umístili DRACI pod vedením Pavly Kundrtové, druzí 

skončili ŠMOULOVÉ s Gábinou Opatovou, kteří získali 23 bodů a jako třetí se nakonec 
umístili TRPASLÍCI s 22 body pod vedením Jitky Vinšové. 

 
A kdo v ůbec sout ěžil ? 
 
Jeníčkové a Mařenky Zdeněk Kocánek, Vojtěch Horký, Verča Soukupová,  
 Zuzka Nejedlá, Vojtěch Nipl, Ondřej Šalát, 
 

Loupežníci Tomáš Mach, Míša Kasalová, Lucka Šimková, 
 Kája Kos, Jára Zubák, Radek Havránek, 
 

Bajajové a Růženky Tomáš Líska, Erich Diessner, Káťa Krupová,  
 Dan Funda, Míša Smolík, Káťa Kosová 
 

Šmoulové Tomáš Grégr, Lukáš Vlček, Giovanni Capiali,  
 Hanka Kubáčová, Míša Sádlová 
 

Trpaslíci Ondřej Sádlo, Ríša Macek, Tereza Žídková, 
 Honza Vlk, Denisa Heiková 
 

Draci Hanka Kocánková, Filip Krupa, Martina Löwyová 
 Marek Wiedenmann, Petr Hofman 
 


