Ochránci světla
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Shrnutí příběhu
Úvod
Ocitli jsme se v roce 3 500, tisíc pět set let po Harry Potterovi, jakožto studenti Školy
umění a magie. V nultém ročníku se studenti setkali s přípravou a aktivitou, kterou se
učí kouzelníci, čarodějnice ve škole v Bradavicích.
Děj na táboře
Do školy v Bradavicích (tábor), po 1 500 letech, co tu byl H.P. se stále černá magie
snaží získat toto místo ve svůj prospěch. Momentálně si čaroděj Ofran myslí, že teď
nastal ten správný čas zmocnit se této školy a místa. Udeří ze všech stran, aby měl to
po čem touží.
Ale studenti se ani tentokrát nevzdají a budou bojovat ze všech sil.

Rekvizity, kostýmy, základní věci
●

nástupy – vede etapový vedoucí, pozdravení - “Světlo vaším krokům Poutníci”.
Mělo by se sborově ozvat “i tvým krokům...jméno”.
➢ ranní - Vlajka na stožár. Vyzvat služební družinu k pověšení
vlajky s rukou na srdci a absolutním klidem, vzdáváme čest. Vyhlášení
bodování, pokud nebylo na večerním nástupu. Seznámit účastníky s
denním programem. Případné dotazy, vracenda, kecanda.
➢ večerní - Pozdrav, sundání a předání vlajky. Informace
ohledně organizace např. dalších aktivit. Ujasnit si, že hlídky vědí, jak
mají hlídat s kým a v kolik.

●
●
●

kostým na nástup – každý vlastní plášť a na něm znak koleje
stylizace tábora – Znak Bradavic, každý tým má znak své koleje, myslánky,
bylinkářská zahrádka (každý den zalévat), vzhled jídelny viz létající svíce.
Vodník, Běžec a Samson - klasicky jako v letech dřívějších, hrát mohou i
vedoucí, tabulka hodnocení na nástěnce a předem daná cena pro vítěze

Den
první
Cesta do tábora

-

sobota

29.7.2017
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Kdy:

29. 7. 2017

Kdo:

Opičák

Materiál:

Létající včely na tyčích, karabinky, provaz cca 500 m, plachta na
divadlo, dalekohled, provazy na louče

Kostýmy

Perdita Zločestná, nová ředitel/ka, někdo z MČK

Cesta
U zelené budky se nasedá na košťata a letí se do Bradavic. Batohy odváží Fík.
Realizace: v lese je postaven pseudovlek, na který účastníci nasedají a přecvakávají
se karabinkami jako na ferrátách. Karabinky jsou pomocí lanek upevněny ke
košťatům, které mají děti s sebou. Aby se cesta zadařila, musí společně třikrát za
sebou zřetelně vyřknout kouzelnou formuli pro dobrý let.
Tu vale, bene est, ego valeo. Volare citó, levitvm lente.
(první část je zakončením dopisu v latině -> volně přeloženo: Když jsi v pořádku,
jsem rád a jsem tudíž také v pořádku. Druhá část motivuje k dobrému letu: Leť
rychle, vznášej se pozvolna.)
Zaříkávadlo bude viset později na nástěnce i s překladem a způsobem využití v
dopisech. Doporučuji využívat v průběhu tábora i ve zprávách.

Tábor
Příprava slavnostního ohně, vybalování. Před ohněm bude hostina. U ohně proběhne
rozdělení do kolejí, odstup ředitelky + zde bude přítomnost nastávající ředitelky (K) s
pasivní přítomností někoho z Ministerstva čar a kouzel, dobrovolná hodina astronomie.
Rozdělení do kolejí: Nasazuje se kouzelnický klobouk každému dítěti, co přijde. Ten
určuje kolej jednotlivce (uvnitř klobouku je mobil).
Ředitelka svůj odstup nekomentuje, pouze přeje Bradavicím jen to nejlepší i po jejím
odchodu, dodává statečnost ve studiu i mimo něj, což v tónu hlasu zdůrazní.
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Den druhý - neděle 30.7.2017
1. vyučování – každý ředitel koleje řekne zvlášť své koleji historii Školy umění a
megie + pokračování historie po Harrym, famfrpál, zahrádkářství – manuální činnosti,
zasazování bylinek, noční hra – draci plivající oheň (poznávání tvorů), profesorka (K)
řekne, že má ráda Rumunského trnoocasého – prokecne se.
Každá hodina bude trvat 40 minut, 10 min přestávka a 5 min na přesun po
Bradavicích. První hodina bude pro všechny stejná (profesoři si vytvoří dle své
nátury, Zmijozel se bude vyučovat v ponuré místnosti jako je koupelna). Na vratech
bude vyvěšeno kdy, kde, kdo a dle toho se budeme řídit. Profesoři si připravují hodinu
sami - info u jednotlivých profesorů.

Dopoledne - vyučování začíná v 9:00
1. hodina - historie školy + koleje, každý kolejní profesor povede svou hodinu (9:00 9:40)
2. hodina pro Zmiozel + Nebelvír - hodina runy (Vlčice) (9:55 - 10: 35)
v hodině se dozvíme k čemu runy můžeme používat a jak. Každá runa má jiný
symbol, který se vysvětlí. Trochu historie o runách. Možná ukázka.
2. hodina pro Havraspár + Mrzimor - hodina bylinkářství (Bára) (9:55 - 10:35)
Sázení bylinek, ochutnávka bylinných sirupů.
3. hodina Z + N - Bylinkářství Bára (10:50 - 11:30)
3. hodina H + M - runy Vlčice (10:50 - 11:30)
Famfrpálový zápas kolejí dle losu 11:45 - 12:30
Kdo:

Bláťa

Materiál:

bylinky k nasazení, vybavení na zahrádku

Kostýmy

každý profesor tak jak bylo přes rok

Odpoledne - vyučování začíná v 15:00
4. hodina - Z + H - Lektvary(Bláťa) (15: 00 - 15:40), lektvary se namíchají dle
dostupných ingrediencích. Možná se i ochutná po domluvě se zdravotníkem.
4. hodina - M + N - Studium mudlů(Mates) (15: 00 - 15:40)
5. hodina - Z + H - Studium mudlů (15:55 - 16:35)
5. hodina - M + N - Lektvary (15:55 - 16: 35)
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6. hodina - všichni - Magické divadlo (Op) (16:50 - do večeře)
Divadlo bude interaktivní. Pohádka o Ronje, dceři loupežníka, kde si děti například
posílají vzkazy, v určitý moment se domlouvají na postupu apod. Jde o speciální
techniky, které je třeba znát a nelze je předat takto narychlo. Pokud bych z nějakého
důvodu nebyl přítomen, zkuste improvizované divadlo stylu Partička, ale všichni
naráz.

Studium mudlů:
● Skákací souboj - dvě koleje proti sobě. Jeden z týmu skočí snožmo od startovní
čáry na stranu druhé koleje. Soupeř se postaví ke špičkám jeho doskoku a
snaží se přeskočit čáru zpět. Takhle se vymění postupně všichni z týmu. Na
koho území zůstal poslední hráč, ta kolej prohrála.
● Podbíhání lana - točení lana a podbíhání. Kdo nepodběhne, vypadává. Vítězí
tým s posledním členem.
● Podlézání lana - lano, natažené v určité výšce. Je třeba ho podlézt v záklonu,
ale nedotknout se rukama země.
Kdo:

Bláťa

Materiál:

chemické srágory, lano

Kostýmy

každý profesor tak jak bylo přes rok

Večer - vyučování začíná ve 20:30
7. hodina - všichni - Tvorové (Bára, Dana, Kocík)
Bude zvonění, prof. Rovnonožková si svolá studenty ze všech kolejí a odvede je na
místo, kde budou draci (Kocík ví, jaké a kolik). Odvykládá jim výklad (bude plivání
ohně) a odvede je zase zpět do tábora.
Kdo:

Bláťa

Materiál:

perlolej (lampový olej) 3x, louče 4x

Kostýmy

prof. Rovnovožková
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Den

třetí

-

pondělí

31.

7.2017

Kdy:

31. 7. 2017

Kdo:

Bára

Materiál:

plátna, násady na vlajky + věci na pribití, barvy na textil, skákací míč,
věci na štafety, označení stanovišť, špendlíky, hřbitovní svíčka + zapík,
papkoule v pytli, pytle s Marshmelou, věci na pečení chleba

Kostýmy

profesorka Zpěvu, učitel strategie boje, Hostinská

Učení hymny: vyučování, výroba vlajek, hodina zpěvu a následná výměna profesora
za jiného z (K) a změna výuky na strategii boje, večer zakázaná kouzla
Dopoledne
Den začíná poklidně.
Hra o plátna na vlajky. - K získání umístění pláten a barev (schovaná někde v okolí
tábora, nejlíp někde na stromečku:) - složí mapu a za každý úkol dostanou část,
některé části jsou prázdné, a tak poté stejně musí dát části mapy dohromady. Série
úkolů pro týmy v táboře - na čas či obratnost.
1. štafeta s úkoly (na začátku) - obíhávání předmětu apod.
2. na stromě jsou umístěny papkoule, všichni tam musí vylézt a vzít si - na čas,
na uvážení vedoucí stanoviště co s malými dětmi
3. skákání na cvičícím balonu kolem stožáru
4. tým, který si strčí do pusy nejvíce marshmalownů za 1 minutu
5. přenést každého z týmu z bodu A do bodu B
6. přeplavání zátoky se svíčkou (hřbitovní) při zhasnutí + 20s
7. bludiště poslepu
Každý tým si zvolí místo v okolí tábora, kde bude mít čas na vymýšlení pokřiků a
vlajek. Den předem bych otevřela hospodu, kde by byla velmi veselá a barevná paní
hostinská. Po obědě znovu otevřeme paní hostinská není veselá, spíš ustaraná a
barevná také ne.

Odpoledne
Hodina s profesorkou Krákavou hodina zpěvu (učení hymny). Do místnosti vejde
člověk, kterého neznáme, vypadá sympaticky (asi jako Zlatoslav Lockhart),
profesorka znervózní, jak při inspekci. Po chvíli se zastřeným pohledem odchází, že na
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něco zapomněla, své věci nechá na místě a odejde. (Pro větší drámo se může po pár
minutách ozvat z dálky výkřik).
Nově příchozí vypadá mile, mluví o tom, že ale nemáme přísná pravidla a začne u nás
učit jiný, mnohem důležitější předmět než je zpěv (throwback pro všechny, kterým na
druhém stupni zrušili výtvarku) - strategie boje.
Jako kouzelníci, co se musí umět dobře bránit, musíme být fyzicky zdatní.
Série úkolů. (Hra Běží ti čas)
Jeden vedoucí hlídá čas svému týmu - obsluhuje hodiny. Začíná se ve 12.00, kdo
bude mít na konci nejmenší čas, vyhrál. Každý úkol má svoji časovou hodnotu (1 20). Každý tým musí za hodinu splnit všechny úkoly, každý hráč musí alespoň jednou
absolvovat každý úkol, každý může opakovat. Za uběhnutý okruh se danému týmu
čas odečítá, hlídač času hlásí čas nahlas a okolní týmy si daný čas zase přičtou.

Úkoly:
1 minuta - Solitér: běh na delším okruhu, libovolný počet běžců na trati
2 minuty - Dvojice: vzájemně svázané nohy (u kotníků a u kolen), kratší okruh, max.
4 dvojice na okruhu (ze všech týmů)
3 minuty - Hogan: běh pozpátku na kratším úseku, neomezeně
4 minuty - Slepec: slepec doprovázený vidícím, max. 5 dvojic na trati
5 minut - Čtyřnožka: Běh po čtyřech, kratší úsek, neomezeně
7 minut - Trojice: trojice se svázanýma nohama, max. 3 trojice na okruhu
20 minut - Kláda: celé družstvo: jeden leží jako kláda, ostatní ho nesou na
natažených rukou před sebou - max. 4. nejmladší, dlouhý okruh, max. 2 dvojice na
trati
Pečení chleba + Hry mimo - něco klidnějšího

Večer
-

uvidí se podle času, spíše hra navíc: Po setmění se budeme učit neslyšně se
pohybovat v lese. Můžeme se nějak zamaskovat ( barvy na obličej apod. Děti
se budou muset umět dostat bez baterek za zvukem zvonečku. Ten se bude
pohybovat po lese. (Ne moc). Jakmile zvonečkář někoho výrazně zaslechne,
posvítí na něj, dotyčný se vrací na start.

Poté výuka zakázaných kouzel.
Poté nám řeknou, že jsou Bradavice v nebezpečí a potřebujeme zničit Krásnohůlky vymyslí si nějaký příběh o tom, jak nás ohrožují. My buď budeme souhlasit nebo
nebudeme. Pokud nebudeme vezmou si jednoho z nás, jako “rukojmího” - Řízek předvedeme na něm zakázaná kouzla. Pokud ano, přijde potom Tobby a vysvětlí nám,
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že je to špatně. Poradí nám, abychom dělali, že je posloucháme, sbalili jsme si a
druhý den vyrazili zničit Krásnohůlky a ve skutečnosti je půjdeme varovat.
Zároveň Tobby dává souřadnice prvního místa, kam se mají vydat ti, “kteří jsou moc
velcí na to, aby šli do Krásnohůlek”. Tam mají vyslídit, co se ve skutečnosti děje. Prý
tam viděl již mnoho zvláštně se chovajících učitelů procházet.

Den čtvrtý - úterý 1.8. 2017
Kdo:

Bláťa - ml., Opičák - st. (prog. Bebina)

Materiál:

St.: Papír A4 25x, peníze na jídlo, 12x mapa obchodů a trasy

Kostýmy

Tobby

●
●

Starší jdou na puťák za Kruvalem
Mladší jdou varovat Krásnohůlky
Krásnohůlkařema, veselí, zpěv atp.)

-

a

spí

v

Měsíčním

údolí (scéna

s

Celý den
MLADŠÍ
Odchod směr Vlašim - částečně jdeme, částečně jedeme. Domluveno, že nám bude
dovezen proviant na středu, přijdeme opravdu odpoledne až večer, spacáky a
karimatky (kdo pojede vozem, může přespat, možná by mohl i Michal, který zůstává v
táboře).
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Doprava TAM:
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Kdo:

Bláťa - mladší

Materiál:

Kotlíky 2x, voda, potraviny na cestu

Kostýmy

Krásnohůlkařka

STARŠÍ
jídlo: každý dostane určitou částku peněz(250 Kč/ os, tedy 12 x 250 = 3 tis + 2 tis
jako rezerva ), je na nich, jak s nimi naloží, budou vědět, kde jsou obchody
věci: bude omezený počet věcí, které si může každý vzít s sebou (každý osm věcí dle
libosti + 3 povinné: boty, 1,5 l voda a 3x ponožky). Oblečení se počítá do celkového
počtu, též i batoh.
cíle: užít si puťák, naučit se vybrat si jen důležité věci na cestu, naučit se hospodařit,
naučit se pracovat s časem v průběhu cesty a plánovat dle něj
Hry
Když dva dělají totéž: Každý dostane list papíru a zaváže tři oči. Vedoucí hry dává
pokyny, které postupně vykonáváme: složíme papír na polovinu, utrhneme levý roh,
složíme papír podruhé na polovinu, uprostřed složeného papíru vytrhneme malý kus...
Po dokončení rozvážeme oči a rozbalíme papír. Pokud jsme vnímali a prováděli pokyny
stejně, měly by být díry v papíru na stejných místech. Pokud tomu tak není, hledáme
v následující diskusi důvody. Možná nás napadne přísloví: ,,Když dva dělají totéž není
to totéž.“
Výbušnina: Povolme uzdu fantazii a představme si, že chytnou-li se za ruce tři
členové naší skupiny, vytvoří sloučeninu. Tato sloučenina musí být zneškodněna
transportem přes vymezené území. Během transportu se nesmí žádný z trojice
dotknout země, nesmí se přerušit ani změnit způsob držení rukou. Nyní je na vás, jak
tento úkol vyřešíte a přenesete tuto výbušninu přes vymezené určené území. Na
druhé straně musí být trojice postavena do výchozí polohy.
Trasa
●

●
●

1.den- Trhový Štěpánov, vlak do Vlašimi-po červené turistické značce na Velký
Blaník (Kondrac- záchytný bod), Louňovice pod Blaníkem, Malý Blaník po
červené turistické
2.den- Po červené přes Kamberk na Šelmberk
3.den- po turistické červené (Bzová, Vilice), silnice, za vesnicí doprava,
turistická zelená (rozdvojuje se)- Lukavec

9

Doprava
TAM: Trháč 9:53 -> Vlašim 10:08
ZPĚT: Lukavec 15:50 -> Vlašim
Vlašim (vlak) 16:51 -> Trháč
Náhradní doprava
Trháč 11:53 -> Vlašim 12:08
Vlašim 17:51 -> 18:07 Trháč
Cena
Vlak z Trháče do Vlašimi a z Vlašimi do Trháče 5 lidí – 83,- (pro nás všechny cca 200
Kč tam + 200Kč zpět)
Bus z Lukavce do Vlašimi cca 30Kč / osoba (pro nás všechny 360Kč) Celkem: 760,Obchody po cestě
Vlašim PO-PÁ- 7:00- 20:00
Louňovice pod Blaníkem PO- PÁ 6:30-16:00
Lukavec PO-PÁ 6:00-17:00

Den pátý - středa 2.8.2017
Mladší jdou varovat Krásnohůlky, za odměnu nám dají nám klíč (mapu) k pokladu ,
který máme najít.
V noci scénka, kdy starší špehují Kruval. Zjistí, že Kruval ovládá Orfan, že jsou ideově
zfanatizovaní a snaží se dostat Bradavice pod svůj vliv. Jde jim o ovládnutí
kouzelnického a následně i mudlovského světa černou magií. Na místě zanechá Pepa
část svého hábitu. Ten později poslouží pro uvaření mnoholičného lektvaru.
Kdo:
Bláťa - ml., Opičák - st. (prog. Bebina)
Materiál:

Kus hábitu Orfana

Kostýmy

(K) profesoři, Orfan
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Celý den:
MLADŠÍ
Návrat do Bradavic, viz doprava - po cestě vaření oběda. Návrat plánován na 16-18
hodinu.
Doprava ZPĚT:
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Den šestý - čtvrtek 3.8.2017
Hledání KNP
Hry pro mladší – pokladová hra – odpoledne, Starší se večer vrací, večer sdílení
zážitků, Najdeme společně Myslánku v komnatě nejvyšší potřeby
Kdy:

3.8.2017

Kdo:

Michal

Materiál:

Úvodní dopisy, listiny kartičky, přivolávací kouzlo - vše já:)
Fixy a papíry - na místě, Ťuflíky - na místě

Kostýmy

Čaroděj-koordinátor:)

Dopoledne
Přístavy - hra mimo program
Odpoledne
Etapa 1-4:
● děti rozdělit do skupinek
● “Čaroděj-koordinátor” - ČK - bude vše bedlivě sledovat a případně zasahovat,
kde bude třeba - děti ho uvidí, až řeknou správně přivolávací kouzlo, které
bude v dopisech pro ně
● na strom za lávkou u klondajkovky umístit dopisy pro každou skupinku zvlášť,
tyhle dopisy je navedou, co si mají vzít s sebou a sejít se tam s nimi a odříkat
přivolávací kouzlo (vymyslím..:)
● dále vytvořit pro každou skupinku listiny s texty (nebo obrázky), rozstříhat je a
rozmístit po části lesa od klondajkovky k hustníku (jak jsou bunkry). Tyto
listiny je mají navést na cestu do KNP (nebudou ale vědět, že je tahle
rozstříhaná listina ke KNP vůbec nedovede:) Cílem této části hry je najít a
sesbírat co nejvíc částí listiny do své skupinky a pokusit se pak sestavit listinu nepovede se jim to...;) Ale asi poznáme, že máme jít do vedlejší části lesa...
Etapa 2-4:
● v části lesa od hustníku po zelenou boudu cca doprostřed umístit jednu misku
(od molybdenů) a v ní kartičky. Tyto kartičky budou představovat síly
(kouzelné i fyzické) které získají do své skupinky, ale nakonec i pro svou kolej
(formou “bodů”) - už tuším komentáře:). Od centrální misky plné kartiček
budou po kruhu prázdné misky pro každou skupinku, do které budou kartičky
po jedné přenášet. Vtip je v tom, že všichni jsou zároveň sběrači i chytači.
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Etapa
●

●

●

●

Etapa
●
●
●

Pouze kartička, kterou donesou do své misky, jim už zůstane. Kdo je chycen,
může kartičku předat hned, nebo bude prohledán:) Kartičky se nesmí
schovávat za poslední vrstvu oblečení. Při nejasnosti, kdo koho plácnul první, se
to bere jako plichta a dvojice jde od sebe. Cílem je sesbírat co nejvíce kartiček
do své skupiny.
3-4:
po sečtení kartiček a nějaké “společné kouzelnické proceduře” se od ČK
dozvědí, že je čeká ještě jeden úkol, po jehož splnění se dozvědí indicie, podle
kterých by měli poznat, co je KNP.
podle množství získaných kartiček budou moci postavit do další hry určitý
počet lidí. Např.: budou-li tři skupinky, pak první mohou mít tři ve hře, druzí
dva a třetí jednoho zástupce.
Přejdeme na hráz za Zelenou boudou. Cca v poslední čtvrtině hráze bude
označený start, na konci miska s indiciemi. Vybraní jedinci si zavážou oči a
jejich úkolem je poslepu dojít k misce, sebrat tam jednu indicii a vrátit se s ní
ke svému týmu, který jednak vehementně povzbuzuje a hlavně slovně směřuje
svého slepce, zatímco slepce protivníků se snaží mylnými povely zmást... Cílem
je sesbírat co nejvíc indicií po jedné a donést je svému týmu.
Když je vše hotovo... možná sami nad indiciemi pochopí, že je musí dát
dohromady, protože jinak to nedá smysl. Pokud to nepochopí, ČK je nechá
podusit:) Nicméně i když pochopí, co k čemu patří, tak to vypadá, jako by jim
něco k tomu chybělo...
4-4:
mladší se staršími dají dohromady indicie a společně přijdou na to, kde je KNP
v KNP najdou myslánku...
dle času návratu nějaká vyplňová hra do večeře, případně voda atp.

Večer
Oheň - žádné buřty, ale “sdílení zážitků” a nakonec i kytara :)

Den sedmý - pátek 4.8.2017
Kdy:

4.8.2017

Kdo:

Mates

Materiál:

nástěnka s lektvary a myslánkou, modré potravinářské barvivo, desky s
mapami, tabulky s názvy odboru a mapou, věštby,

Kostýmy

jednorožec, Mc Kinley a pomocník, Kamélie Vzdělaná, lesník

Dopoledne
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Na nástěnce přes noc přibude vysvětlení, co je to myslánka a jak se používá + různé
lektvary mimo jiné i mnoholičný.
ZOZ po kolejích
Každá kolej si vybere místo v lese za táborem. Tam odejde spolu se svým vedoucím a
probíhá učení uzlů nebo šifer dle výběru (každý s sebou zápisník + tužku + zkoušky).
Kdo chce, může si splnit nějaké body do Dovedností, Základní oddílové zkoušky či
Stezek. Ve smluvený čas cca 11:00 se všichni sejdou v táboře.
Hon za vodičkou
Kde tekutinu do myslánky najít je napsáno ve větě skryté v lese. Na stromech je třicet
papírů A4. Na každém je napsáno pouze jedno slovo s číslem. Jeden z týmu je
zapisovač, který pouze řídí tým a zapisuje čísla a slova na papír. Druhý je strážce,
který má papírovou kouli a snaží se trefit lidi z ostatních týmů či jiného strážce. Pokud
je někdo zasažen, musí doběhnout k označenému stromu a poté zpět do tábora k
zapisovači. Strážci mohou házet papírové koule jen v území s papíry.
Cílem hry je vyluštit větu. Kdo ji řekne správně, svolá všechny lidi z týmu do tábora a
může vyrazit podle věty pro vodu do myslánky (obarvená potravinářským barvivem
na modro). Ta se nachází ve studánce (hrnec zakopaný v lese na zkratce). Každý tým
vezme jen jeden ešus. Výsledné pořadí je podle donesení vody ze studánky.
Po vrácení všech týmů nalití modré vody do myslánky a postupné vhazování věšteb.
Přehrávání scének ostatními vedoucími:
●
●
●
●
●
●

kouzelní tvorové - jednorožec
magické divadlo - sundej si tu čepici
lektvary - jak děti plní zkoušku z Mnoholičného lektvaru (zaangažovat i děti)
studium mudlů - Miky rozbil okno
věštění budoucnosti - studenti ŠUM má věštbu na odboru záhad (Lupusová)
obrana proti černé magii - procvičování míření kouzelnickou hůlkou

Odpoledne
Jdeme na odbor záhad, který je v blízkosti Dubínkova stromu. V prostoru se ale
pohybují strážci odboru a procházejí okolím. Mají stále stejné trasy, takže lze vyčíhat,
kudy chodí a vplížit se nenápadně do něj. Když strážce odboru pronese jméno dítěte,
které vidí, dítě se musí vrátit na start a vzít si nový život dotykem označeného
stromu. Každý má celkem dva. Když je vyčerpá, vrátí se na start a do konce hry
nehraje.
Cílem hry je získat pro svůj tým co nejvíce věšteb (ořechů nastříkaných na zlato
nalepených na stromě - z ořechu kouká papírek se jménem). Hra končí ve chvíli, kdy
se sesbírají všechny věštby.
Otevření věšteb a jedna je ta “důležitá”, že se někdo přemění mnoholičným lektvarem
v Orfana a vyžene Kruvaláky z Bradavic.

14

Recept na vaření lektvarů je na nástěnce od rána, proto se jde k nástěnce a zjistí se,
že musí být hodně dřeva. Jde se proto na dřevo - tahá je tam “lesník” a začíná vaření
lektvaru.
Udělat rozpis ohňových hlídek. V noci se shodují s hlídkami táborovými.
Večer
večeře na ohni, táborák s kytarou
V noci na nějakou hlídku přijde školník s lucerničkou a začne je podezřívat, co tady
vyvádějí.

Den osmý - sobota 5.8.2017 (návštěvní den)
Závod
Malí – čtyřnoholyže - závod rodin - namísto vzduchovek se trefují tenisákama do
veselých sněhuláků z kartonu.
Kdy:

5. 8. 2017

Kdo:

Opičák

Materiál:

běžky, bílé molitanové míčky, věci na výzdobu plesu, slušné oblečení,
lampiony, prkna na lyže, vzduchovky, kartony - sněhulák, vánoční
dárečky

Kostýmy

Ředitelka - uvádí ples

Návštěvní den. Ráno se probudí a uprostřed tábora je vánoční stromeček, jsou
Vánoce.
U stromku se při nástupu zpívají koledy.
Dopoledne
Dopoledne se shání běžky na tradiční závod v biatlonu. Nejlepší mají v Prasinkách.
Materiály budou umístěny na místech, kde je budou muset hledat. Vee slepé mapě
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budou zaznačena místa s přesností o rádiusu cca 50 metrů a každý tým bude muset
najít cvé místo. Představuji si nehostinný terén poblíž tábora. Krmelec, jihovýchodní
lesík, kde měl Miky TB, cesta u přehrady kolem rybářské kadibudky a louka, kde byla
Večernice jako fialová víla.

Starší – biatlon
Jezdí se na koloběžkách, střílí se vzduchovkama (nenajdeme-li, tak airsofotvými
zbraněmi)

Odpoledne
Odpoledne velká koulovačka i s rodičema - sněhové koule = bílé molitanové míčky s
vodou. Pravidla jsou taková, že když je člověk trefen, musí si nabít život a zároveň
zásobu míčků upustit. Vítěz je ten, kdo ukradne vlajku.
16:00 odjezd rodičů
Večer
výuka tanců, večer plesík v režii Bláti.

Den devátý - neděle 6.8.2017
Teprve ráno je dovařen mnoholičný lektvar. Někdo se podle věštby napije
mnoholičného lektvaru a stane se Pepou – určili jsme věštbou, bude se přeměňovat v
koupelně, Pepa zavolá kruvalské profesory a řekne jim, že se vrací všichni do Kruvalu
a zahájí den D. Pak se vrátí na koštěti zpět, famfrpál.
Kdy:

6. 8. 2017

Kdo:

Vlčice

Materiál:

Papír, voskovky, křídy na papír, lano 2x

Kostýmy

kostým Orfana a kruv. profesorů

Dopoledne
Děti po nástupu půjdou zkontrolovat jak dopadl mnoholičný lektvar. Samozřejmě je
hotov. Proběhne proměna a profesoři s našim Pepou odchází. Naš (Pepa) se vrátí a
my se musíme připravit na kdyby ,,Nedej Bože” (jakož to mudlové, zopakovat lidské
vlastnosti, které občas, vlastně skoro nikdy nezlomí kouzlo či zaklínadlo. To ale děti to
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nevědí:-))). Máme získat lidské vlastnosti udělané jako věci.
1) Získání čisté lásky - někde v lese molo-zkratka-klády-za zvonilkou směr
zábrana, budou tři srdce(z kartonu či čtvrtky) a barevné.Dohromady jich bude
12 srdcí. Jeden směr jeden tým. Srdce černé je zlé. Modré je studené to též
nechceme. Červená je správná barva
Při zjišťování lektvaru, zmizím rozházet srdíčka po cestách. Směry si děti vylosují. Dle
fáborků dojdou jen k místům a pak musí hledat v okruhu 500m.
2) Získání důvěry - Každý tým vybere jednu uzlovačku udělají na ní dvojitou
osmičku (jako dvojmo nekonečno) a takto uzlovačku, věnují vedoucímu,kterého
si jako tým vyberou tím, že jí nedostanou zpět( dostanou ale oni to zatím
nebudou vědět:-)).
3) Fantazii - každý tým nakreslí obraz, musí se na něm podílet všichni i pokud by
měli pětku z VV. Na čtvrtku, kterou jim rozdáme. A4
Hry na důvěru. A tady bych rozjela debatu na téma co školník najednou dělal v noci s
lucernou venku. Když ty noci před tím vůbec nehlídal. Zda v tom nebude háček a
komu tedy vůbec věřit.?Padání po zádech., pak ten kroužek - dítě pevně stojí a
ostatní si ho přehazují, tak aby nespadlo. Vždyť i my jsme Pepíka podvedli.

Odpoledne
Pokud bychom měli utéct po vodě, musíme se připravit jak na to.
Plavba na moři: Každý tým dostane seznam věcí co musejí sehnat a nalodit na loď.
Seznam
1) Petláhev s vodou 2l.
2) Krajíc chleba (vezmou v kuchyni, 1krajíc=1 tým)
3) Náhradní díl oblečení(1. díte=1ks oblečení, nesmí sundat ze sebe).
4) uzlovačku
5) cokoliv nafukovacího (jako záchranný člun, rukavky, kruh či tak. 1
tým =1. nafukovací věc)
Ty týmy co budou mít tyto věci, budou mít za úkol lehnout na pevnou desku ( mám
dvě, to stačí) budou muset přeplavat vyznačené území v zátoce.
Jeden tým jedna deska kterou si budou předávat.
Každý tým bude mít jednoho žolíka to znamená že můžou jednoho člověka nechat na
pevnině ale budou za to stržené body.
Stopovat se bude za jak dlouho nanosí věci k molu a pak uklidí aby nezbyl nepořádek.
Značení ve vodě, láhev na ní připevněný kámen, petlahev označená viditelnou
páskou-izolepou či tak nějak. Nebo území bude označené jeden strom a tamten břeh.
Pokud bude ošklivé počasí, budou jen přepravovat ty věci ze seznamu. Od mola k
tomu břehu hned naproti. Pomocí lana.
Rozdělí se na dvě skupinky jedna odesílá druhá přijímá. Boduje se nejlepší čas.Jak v
sehnání věcích na loď tak pak i přeprava. Dva vedoucí připravení se stopkami.
Bodovací hra.
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Rébus:
1) Fyzické náročné
2) Chytré hlavy
Obě témata budou propojeny. Tzv. stanoviště jedna úkol F. Díky začarovanému
kruhu, ze kterého se dostanete pouze díky oběhnutí celého tábořiště 3x a všichni. Se
dostanete do prvního patra vysoké věže. Takže stanoviště dvě.( čísla stanovišť
viditelná, na papíře u stromu či na něm).
Stanoviště dvě. Příklad : otázka č. 1-Je sopka Kekel? Ano nebo Ne (toto doběhnou
říct svému vedoucímu). A takto proběhnou celý okruh, otázek a úkolů bude 20.
U každého týmu bude jeho vedoucí. Ten bude zapisovat odpovědi na otázky.Do
tabulky kterou dodám. Jen x špatně , A dobře. U fyzických úkolů budou sledování
náhodně a nebude předem dané pro ně, kdo kontroluje. Jako že je to Bára a Mates.
To budeme vědět jen my vedoucí.
Na stanovišti budou odpovídat každý sám za sebe.
Území bude ohraničeno fáborky či provazy nebo obojím.
Kdo bude mít hotov, půjde se nahlásit do kuchyně, dřevo, úklid tábora.
A dle času závod formule
1. Doplňující hra.
Z týmu se zvolí závodníci 5 dětí, 2 záchranáři a 1 benzínka.
Každý tým si zvolí 5 párů bot aby se do nich všichni vešli. Bude zvolený okruh který
budou obíhat.Každý jezdec v jiných botách. Okruh stožár, pod zvoničku. Vyznačí se
provazy na zemi.
Po 5minutách závodu se musí závodník co bude na trati zajet do depa (vymění botypneumatiky), dva zvolení vedoucí zakřičí,,Depo,, a hlídají čas. Když řeknou,,
Natankovat,, musejí se závodníci napít vody či čaje. Jeden z hráčů má hrnek s pitím a
stojí na stejném místě.
Záchranáři, pokud spoluhráč upadne záchranáři musejí k němu a dopravit ho do
depa.Nejlépe na stoličce z rukou, v případě těžké váhy opora kolem ramen. V ten
moment se závod zastaví a raněnému se kolo nepočítá. Ostatní závodníci doběhnou
ale další kolo startují spolu. Ostatním se kolo započítává.
Famfrpal.
Večer : oheň
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Den desátý - pondělí 7.8.2017
Dozvíme se, že Pepa ví o tom, jak jsme ho přechytračili.
Zabezpečíme Bradavice třemi kouzly, aby nás neviděli (v běhací hře získáme prášek,
co zneviditelní Bradavice, když ho vysypeme okolo nich -mouka), neslyšeli (něco nám
dají vodní lidé), necítili (všichni se povinně umyjí vlastním mýdlem ). Mezi tím
profesoři zabezpečují bradavice tím, že bouchají římské svíce (nějak obalené, aby to
mělo svůj design) okolo tábora. Ideálně loučemi ve chvíli, kdy jdeme okolo. Famfrpál.
Kdy:

7. 8. 2017

Kdo:

Bára, večer Mates

Materiál:

molybdeny, provázky na klondike + zapichovátka, váha, mouka

Kostýmy

Orfan, 3 profesoři, hrabáci, víly, vodní lidé, lahvičky + ingredience,

Dopoledne
Po snídani přijde Pepa. Scénka, kdy je Pepa rozzuřený, souboj profesorů s Pepou, je
ale moc silný, a tak ho jenom vytlačí za hranice tábora a máme čas jen do večera,
kdy se sem zase bude moct dostat. A tak musíme zabezpečit Bradavice.
Každý z profesorů nám pomůže s jedním druhem zabezpečení.
1) Aby nás neviděli. Kouzlo Abeo Cultivare.
Potřebujeme na to zneviďitelňující prach. Ten vylučují tvorové Hrabáci jednou za pár
měsíců a schovávají si ho, aby s ním mohli směňovat. Musíme najít hrabáky - ty
najdeme tak, že za sebou trousí nějaké lesklé předměty. Najdeme hrabáky a chceme,
aby nám dali zneviďitelňující prach na obranu Bradavic, jim na tom ale nezáleží, chtějí
abychom jim dali zlato. Říkají, že jsou od samé hledání bohatství unavení a tak, za ně
budeme chvíli těžit zlato. Zahrajeme si Klondike! Za vytěžené zlato nám dají stejnou
hmotnost prachu.
Měli bychom zabezpečení provést ihned, ale musíme si nechat část, abychom mohli za
hranice tábora pro další prvky. V okolí rozsypeme po menším mouku a říkáme u toho
zaříkávadlo Abeo Cultivare.
2) Aby nás neslyšeli.
Jezerní lidé - podvodní svět.
Vodní soutěže nebo paralelní hra na vývoj ryby?
Odpoledne
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Famfrpál
3) Aby nás necítili.
Budeme vyrábět mýdla - každý tým jedno, děti si potom mohou vyrobit vlastní
Půjdeme se poradit za vílami. Tyhle víly jsou ale jiné, rády se baví na cizí účet, a tak
budou muset děti cestou k nim plnit zvláštní úkoly. (Jít trakařem, kutálet se, mít
vyplazený jazyk, syčet, …)
Víly dají každému týmu recept - základ stejný, ale přísady jiné.
Po lese budou na stromech zavěšeny flakonky s vůněmi a ty očíslovány. Víly provádí
jednotlivě děti, které po čichu musí poznat přísady něco bude i na hmat. Víly zapisují,
co, kdo uhádl.
Za každý poznaný se přičte 5 bodů. Za určitý počet uhádnutí v týmu, získají určitý
počet ingrediencí do svého mýdla - čím více ingrediencí, tím účinější. (V mýdlu jich
bude 5). Mýdlem se vykoupeme v zátoce.
Večer
Profesoři zabezpečují bradavice. Čtyři profesoři na louce nad zvoničkou či u závory
kouzlí a někdo spouští pyrotechniku. Jde jen o to pozorovat a vychutnávat si nádheru
pyrotechniky.
●
●
●

●

Protego Totalum, Protego Maxima (štítové kouzlo) - římské svíce, spouštění
postupně
Protego horribils (silnější štítové kouzlo proti černé magii), Repello inimicum
(odpuzuje nepřátele) - soptíky spojené zápalným drátem
Cave Inimicum (ochranné kouzlo, varuje před příchodem nepřátel), Salvio hexia
(ochranné kouzlo, splývací kouzlo na dané místo) - lightsticky, někdo visí na
stromě a hodí je dolů
Fianto Duri (ochranné kouzlo, které zpevňuje již existující bariéru) - velký
kompakt

Den jedenáctý - úterý 8.8.2017
Kdy:

8. 8. 2017

Kdo:

Mates

Materiál:

ocelová vlna, 9V baterie, alobalový papír, vejce 38 ks, slivovici 50%stačí 3dcl., reflexní vesty

Kostýmy

3x Kruvaláci

Dopoledne
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Day off - den volna, kdy každý si dělá to, na co má právě chuť.
Na nástěnce jsou vypsané workshopy s časy, kdy se konají.
Vypsané workshopy:
Dopo:
● Opičák: hip hop
● Brňák: výroba házedla
● Kocík: hod vejcem na dálku, družstva + dvojice
● Bláťa: batikování za studena
Odpo:
● Bára: malování bublifuky
● Michal: stavba katapultů
● Vlčice: vaření vejce v ohni bez vody / palačinky- flambování
● Mates: netradiční ohně

+ deskovky, koupání, sporty, Stezky, pomoc v kuchyni

Netradiční ohně
*Ocelová vlna a 9V baterie
*Z toho alobalového papíru si utrhneš co nejužší proužek, vezmeš baterku a tou
alobalovou stranou proužku spojíš oba póly (plus a minus). Tím baterku zkratuješ a
alobal se dost zahřeje, čímž podpálí ten papír, který tvoří druhou stranu proužku.
krbový - polena sú naskladané na dva šikmo zarazené koly a po nich sa zosúvajú do
ohňa – na kraji založíme oheň. Polená budú pomaly horieť a sami sa zosúvať do ohňa.
havajský - Horí v kruhovej jame ktorá sa smerom ku spodku zužuje. O steny jamy sa
oprú rovnako dlhé kusy guľatiny a na dne jamy sa založí oheň.
francouzský - rozkladá sa v rozpolenom polene. Spodnú polovicu dobre upevníme
kamením, aby sa neprevracala. Obe polovice oddelíme guľatinou tak, aby vznikla
medzera.
Odpoledne
workshopy II
Bláťa + 2 dobrovolníci bude dělat již Spartan race na čtvrtek.
Večer
Nějaký učitel nás informuje, že byli zpozorováni Kruvaláci blízko hranic ochrany
Bradavic. Máme se do jejich bašty vydat a zjistit co nejvíc informací.
Kruvaláci mají rozdělané tři ohně (železná zelená, druhá strana zátoky, studánka za
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Junákem). Úkolem je nepozorovaně se přiblížit k ohni a zjistit co nejvíc informací
(vyslechnout
konverzaci).
Kruvaláci u ohně se baví o těchto tématech:
1) Pepa při útoku nebude, myslí si, že jsou Bradavice slabé.
2) Útok bude podniknut druhý den odpoledne.
3) Útok bude veden z hory vysoké 583 m n. m.
Mons - noční hra pro seniory a 2-4 vedoucí:
Hra si svou motivací vybírá část vysokohorských expedic – úmorné výstupy při
zásobování
výškových
táborů.
Cílem
hry
je
„dobýt
horu
Mons“.
Účastníky rozdělíme do dvou expedic. Potom všichni odejdou na „letiště Aero“, kde ve
24 hodin začíná vlastní hra. Letiště představuje jídelna ve srubu, odtud družstva
zahájí
útok
na
vrchol.
Každá
expedice
zde
dostane:
1. Jídlo na celou dobu hry - pytlíček se sladkostmi, namazaným chlebem, pitím do
láhve
2.
3x
počet
účastníků
„expedičních
beden“
tj.
18
či
21
3. Mapu s vyznačením a popisem výstupové cesty včetně zakreslení základního, I. a
II. výškového tábora (v terénu jsou místa výrazně označena odrazkou a papírem na
stromě) a vrcholu. Základní tábor je PRS, I. výškový tábor je na rohu lesa za
Keblovem, II. u křížku mezi Horkou a Javornickou hůrou. Vrchol je Javornická hůra.
4. dvě vlajky kolejí
Když jsou družstva vybavena potřebnými věcmi, začnou „dobývat Mons“. Každé se
snaží
být
na
vrcholu
první.
Družstvo
musí
při
výstupu:
a) Vybudovat základní tábor - nachází se u PRSu. Zapíchnout tam vlajky kolejí. Vlajku
vždy bere první a poslední člověk, který jde ze stanoviště, a přenáší je do dalšího. Je
nutné sem donést všechny bedny. Každý horolezec však může vzít kolik chce beden.
b) Od základního tábora do I. výškového tábora je nutno vynést všechny bedny. Zde
platí,
že
jeden
člověk
unese
jedinou
bednu.
c) Z I. do II. výškového tábora je třeba vynést 14/16 beden. I zde platí, že jeden
člověk unese jedinou bednu. Přeprava nesmí být zahájena dřív, než budou v I. táboře
všechny
bedny
a
vlajky.
d) Z II. výškového tábora může skupina vyrazit až tehdy, když jsou v něm všechny
povinné bedny a vlajky. Na vrchol už se žádné bedny nevynášejí, pouze vlajky.
Na vrcholu odpočinek, zabodávání vlajek, počkání na druhou expedici, společné
veselení, návrat k bednám do II. výškového tábora a otevírání (v některých jsou
sladkosti) a odvoz do Zátoky z Javorníku. Počítám nejdřív v šest ráno.
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Den dvanáctý - středa 9.8.2017
Vyrobí si štíty a papkoule, potom boj mezi Bradavicemi a Kruvalem (hra Hrr na ně Fond her Instruktoři Brno) - pevnosti postaví čarováním, porazíme Kruval, Pepa uteče
z boje. Zde se využijí lokomoto rytíři.
Kdy:

9. 8. 2017

Kdo:

Kocík

Materiál:

Noviny na papkoule, karton na štíty (cca 30x50cm na jednoho),
2 stříkadla na vodu, fáborky na vymezení bojiště

Kostýmy

Pepa, Kruvalovci

a strategií útočníků. Je potřeba upozornit že Bradavičtí studenti nebudou Kruvalské
útočníky pronásledovat za vymezenou
Dopoledne
získání materiálu na výrobu štítů a pap-koulí. Spolupráce mezi kolejemi. Podle počtu
členů kolejí se vytvoří skupinky po 4. Každá skupinka musí najít část materiálu na
výrobu a bitevní plán. Bitevní plán bude tvořit několik fólií se zákresy které je pro
správnou orientaci nutné správně překrýt přes sebe.
V okolí tábora budou rozmístěny nápovědy. Ty budou napsány šifrovaně nebo v
hádankách aby Kruvalští špehové nemohly nápovědy přečíst a “skladiště materiálu”
zničit nebo vybrat.
Po získání materiálu výroba a sestavení plánu obrany Bradavic.
Podle získaného bitevního plánu (plán obrany), musí koleje postavit obranné valy a
pevnosti. Celkem 5, každá kolej jednu vlastní a potom všichni dohromady jednu
společně. Časový limit bude 30 minut na svou a pak 30 minut na společnou
Odpoledne
V tábořišti se objeví špatně maskovaný Kruvalský špeh. Stihne sice utéct ale v
Bradavicích bude vyhlášen poplach. Proběhne vojenské cvičení. 4 stanoviště po 15
minutách.
špehování - tichý a nepozorovaný pohyb v terénu
obrana - krytí štíty před pap-koulemi
útok - hod na cíl (pokud by došlo ke kopírování Opičákovy etapy tak stříkadla na
vodu)
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pronásledování - stopování(krátká cesta)
Později se opět objeví Kruvalští, tentokrát útočníci. Krátké napadení a útěk do zálohy.
Následuje bitva. Kruvalští budou z řad vedoucích a starších dětí. Jejich cílem je dobýt
4 pevnosti jednotlivých kolejí (stržení vytvořených opevnění). V tu dobu přichází Orfan
a vydá pokyn k úplnému zničení obrany a opustí bojiště, protože má pocit že bitva je
vyhraná.. Jeho stoupenci nedokáží pevnost dobýt a naopak musí ustoupit a nakonec
opustit bojiště. Bojovník který je zasažen papkoulí musí doběhnout na předem
určenou ošetřovnu k obnovení života a poté se může znovu zapojit do bitvy. Kruvalší
nebudou mít štíty neboť předpokládají že bitva bude jednoduchá. Předpoklad trvání
bitvy cca 40 - 60 minut, pokud bude dobrý vývoj klidně delší. Délku bitvy lze myslím
ovládnout intenzitou a hranicemi bojiště.
Večer
bitevní lazaret, ošetřování zraněných (procvičení základů první pomoci a zdravovědy)
- děleno na skupiny, lektorují Opičák, Mates, Bláťa

Den třináctý - čtvrtek 10.8.2017
Hledání Pepy (rojnice, najdou kus z Pepy, odtud stopovačka), vidíme ho utíkat,
náseduje spartanrace, večer epická scéna, kdy bývalá ředitelka zabíjí Pepu, ten se
„rozpustí“ v kouři dýmovnice, mrtvolu neuvidí.
Dopoledne
Orfan zdrhnul a proto se vydáváme rojnicí směrem, kam utekl. Vydáváme se tak,
protože nám neznámí zanechá zprávu, kde bude, že je oslaben a můžeme ho
dostihnout (neznámí je Perdita). Rojnice povede 4 směry, dle kolejí a jen jedna
nalezne kus hábitu Orfana. Odtamtud se vydáme po fáborkách po skupinkách. Bude
to dlouhá cesta, kde budeme sbírat indície a vyjde nám, že Orfan je na Hadí louce.
Tam však bude následovat odpolední program a to Spartan race.
Cestu bych viděla jako velký okruh, nebyli jsme na Železničáku. Takže Zelená budka,
Vodoměrka, rozcestí Zelná železná tyč, Železňák a zpět tábor.
Hádanky na cestu:
1) Když pohlédneš do dáli, tak spatříš místo, kde spousta studenokrevných zvířat
je najisto.
2) Jsi ochránce přírody a je jisté, že tento tvor je na správném místě.
3) Kdo z mladších tu je, tak mnohokrát nebyl, na místě zeleném, kde cestu sis
hustníkem probil.
4) Z jedné strany voda a z druhé cesta, zelená tráva roste tu hezká.
5) Spojením tvora a místa vznikne název, kde Orfana nechytneš snáze.
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výsledek Hadí louka
Kdo:

Bláťa

Materiál:

hádanky na cestu, fáborky, zpráva od neznámého

Kostýmy

kus hábitu Orfana

Odpoledne
Spartan race - budu dělat během dopoledne a budu dělat už i den/dva předem.
Bude to probíhat na Hadí louce. Je tam vše, potok, krpál, louka, les.

Kdo:

Bláťa

Materiál:

provázek, lano, značkovací sprej, dřevěné kolíky, fáborky

Kostýmy

Večer
Za tmy tmoucí se se svítící hůlkou objevuje Perdita Zločestná. Ví, kde je oslabený
Pepa. Ten bude za Zelenou budkou u valu. Děcka se budou schovávat a vše potichu
sledovat. Perdita se postaví Pepovi.
POZN. musíme natrénovat zpoždění rány po petardě.
Budou bojovat hůlkami, bude to tam různě práskat, prskat. Osvětlené to bude až po
chvíli - tady další efekt svítících hůlek. Pepa už skoro leží na zemi, stále svírá hůlku,
Perdita ho odzbrojí, najednou se objeví mlha bouchnutí a Pepy bude konec. Vše se
bude odehrávat tak, že se herec Pepy převalí do valu a už nebude vidět.
Perdita bude mít velice chytrý a motivující proslov a jde se chrápat.

Kdo:

Bláťa

Materiál:

svítící hůlky (6x), dýmovnice, petardy

Kostýmy

Orfan, Perdita Zločestná
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Den čtrnáctý - pátek 11.8.2017
Kdy:

11. 8.2017

Kdo:

Mates + zavírák Opičák

Materiál:

přenašeč času, kostýmy vikingové, kalendář, Nimbus 3501

Kostýmy

ředitel Kruvalu, Perdita Zločestná

Dopoledne
uzavření míru - scéna jmenování staronové ředitelky Bradavic Ministerstvem,
dosazení ředitele Kruvalu.
Děti vytvoří 5 pravidel soužití. Nejdřív si je vymyslí každý sám a napíše do zápisníku.
Poté se udělají dvojice a musí vybrat ze svých pravidel opět 5 nejdůležitějších.
Slučování se opakuje do té doby, než vzniknou osmičlenné skupinky. Poté vyšlou
zástupce a dohadují se už jen 4 lidi. Po dohodnutí pravidel je někdo hezky napíše na
velký papír a pověsí na nástěnku.
Závěrečný famfrpálový zápas o Nimbus 3501.
Příprava slavnostního oběda, jídlo proběhne s postavami. Ke konci nějaký bradavický
profesor roztočí přenašeč času, bradavičtí utečou, někdo trhá kalendář zpětně a
přijdou Vikingové, veselí, práskají hrnky o stůl po dopití, tančí se, hraje se, obžerství.

Odpoledne
*úklid, balení (materiál - půda + marodka, děti)
*dort
*dřevo na oheň, stavba ohně + louče

Večer
Závěrečný oheň. Během něho vyhodnocení celého tábora, odměny, rozdání pamětních
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lístků + zavírák

Den patnáctý - odjezd 12.8.2017
Kdy:

12. 8. 2017

Kdo:

Mates

Materiál:

nic

Poslední úklid - hlavně baráku a stanů, balení, odjezd.

Dekorace:
Denní věštec, alespoň 2x za týden, A3 oboustranně, mohou přispívat i děti na psacím
stroji v redakci (stan) - Bláťa
Stoly podle kolejí - nad hlavami znak - Bláťa
Létající svíce na první hostinu - Bára
Stojany na vlajky kolejí - Brňák
Stojany na košťata - Bláťa
Lokomoto rytíři - Bláťa
znak Bradavic - přibudou prvky Kruvalu - Bláťa
Hvězdné nebe na hostinu - Bára
Mořské panny do umýváren - Bláťa
famfrpálové hřiště - Kocík + Bláťa
schránky ve stanu - obálky na každá dvířka do stanu - Bára
Myslánka - Bláťa
Prasinky:
●
●
●

Hospoda U Gina v láhvi - máslový ležák, čaje, kytara… - Bára
Medový ráj - krámek - Bláťa
redakce Denního věštce - stan, kde bude psací stroj

Postavy mimo
Školník - Opičák
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Sova, co nosí poštu, každý má svou schránku na dopisy - Op
Lesník - tahá děti na dřevo - Mts
Duchové:
Havraspár - Helena z Havraspáru/Šedá dáma, což je dcera Roweny z Havraspáru
(Umírající Rowena si přála svou dceru znovu vidět, a tak pro ni poslala Krvavého
Barona pod slibem, že nebude mít klid, dokud ji nepřivede zpět. Baron ji najde, ale
Helena se odmítne vrátit, a tak ji Baron v záchvatu vzteku zabije jediným bodnutím
do hrudi. Protože ji ale Baron miloval, sám se pak zabije stejnou zbraní.)
Mrzimor - Tlustý mnich (Je to usmívající se muž, který často odpouští.)
Nebelvír - Sir Nicholas de Mimsy-Porpington/skoro bezhlavý Nick (Byl odsouzen k
trestu smrti setnutím hlavy poté, co se mu nezdařila kletba na narovnání zubů.
Katova sekera byla ale tupá, a tak se ani po 45 seknutích Nickova hlava neoddělila od
těla.)
Zmijozel - Krvavý baron (Krvavým je nazýván, protože je pokryt krví, která stříbřitě
září na jeho duším těle. Od krve je na památku své lásky – Heleny z Havraspáru.
Někdy chodí v okovách na rukou a na nohou na znamení pokání za vraždu, kterou
spáchal.)
Ufňukaná Uršula - Obývá dívčí umývárnu. Její přezdívka souvisí s tím, že má v povaze
neustále brečet, obzvláště, když někdo zmíní její smrt. Uršula je duch mudlovské
čarodějky. Během studia se jí spolužáci často vysmívali, což mělo za následek její
deprese.
Protiva - Obtěžuje všechny obyvatele Bradavic svým věčným ničením, výbuchy,
špiněním věcí apod. Ve škole nikoho neposlouchá s výjimkou Brumbála a Krvavého
barona.
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Hodnosti
●
●
●

Dobrovolné, děti se budou hlásit sami
Nenavázané na bodování
Po splnění stupně bavlnka na hůlku – Bára

Stezka čarodějných umění
Magie vody

Magie
kouzelných
předmětů

Magie kouzelných
pokrmů

Magie stínu

Stupeň: Kadet

Úkol: vyčisti 5 Úkol: vyrob z jílu z Úkol: poznej a ukaž Úkol: ohlídej hlídku
metrů potoka od potoka
kouzelný 10 bylin
navíc
nečistot
předmět

Stupeň: Učedník
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Úkol:
Přines Úkol: vyřezej něco Úkol:
vymysli
hrníček vody z z kůry
pokrm
z
jiného pramene,
ingrediencí, který ti
než
z
toho
připraví Mistr
našeho

Úkol: Jdi sám za
tmy, jen se svíčkou
(není
povinná)
k
Zelené budce a zpět.

Stupeň: Mistr
Úkol:
Vyrob Úkol: vyrob funkční Úkol: uvař čaj na Úkol: Vytvoř stínové
několika
luk.
ohni,
použij
jen divadlo, aspoň na 5
stupňovou
přírodní materiály - minut.
filtraci
vody
jehličí, bylinky atd.
nebo
utvoř
pařník
pro
výrobu
vody.
Materiál
si
zajisti sám.

Materiál
Bez her z jednotlivých etap (aby to nebylo na dvou místech)
Kostýmy postav

Bára

Paměťáky, pohledy, cedulky na stany, denní Mates
rozpis, režim dne
Tisky všemožných věcí

Mates černobíle (Alča + Šťávina
můžou barevně)

Rozcvičky

Opičák pro sebe a Matese

Bodování jednotlivců

Bára

Bodování týmů

Bláťa

Tabulka - Vodník, Běžec a Samson

Mates

Nočník

klubovna

30

Vracenda - dohled nad plněním

Vlčice, Jirka

Harmonogram

Mates

Věci na nástěnku

Bára

Famfrpálová liga viz nástěnka

Bláťa

Záchodová pohádka

Opičák

Denní věštec

Bláťa

Petrolejka + lampák

klubovna

Nimbus 3 501

Kocík

barevné prstence bavlnky na hodnosti

Bára

Psací stroj na Denního věštce

Bláťa

List kladů

Mates

Koloběžka + helma + rukavice

Zátoka

Moudrý klobouk

Bláťa

tetování pro Kruvalce

Kocík - grafika/Bláťa obj.

Kostým

Kdo zajistí

Orfan

Kocík

3 Kruvaláci

Bára

Perdita Zločestná

Bára

Lukrécie Rovnonožková

Bára

Mc Kinley + pomocník

Op

Kamélie Vzdělaná

Bláťa

Profesorka Lopusová

Vlčice

Alfredus Krk

Mates

Profesorka Štiplavá

Bláťa

3x drak

Bára

nový ředitel z Kruvalu

Bára
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3x viking

Bára

Jednorožec

Bára

lesník

Mates

Školník (s lucernou a kočkou)

Bára

Sova

Bára

Ošetřovatelka

Bára

Duchové kolejí

Bára

Madame Rosmerta

Bára

Učitel boje

Bára

Prostěradlo - zástěna kvůli drakům

Bára

Ozdoby na stromek

Vlčice

Organizační část mimo klasiky
Famfrpál
Hřiště je vytvořeno na louce nad ohništěm. Tři obruče jsou umístěny nastálo na každé
straně hřiště. Famfrpál se hraje jednou za čas systémem každý s každým. Ostatní
přihlížejí. Na stadionu je vždy rozhodčí a komentátor popř. roztleskávačky. Hraje se
dle pravidel famfrpálu. Vítěz turnaje získá Nimbus 3 501.
Na nástěnce vyvěšena tabulka (Bláťa), kde bude, kdo s kým a jaký byl výsledek.

Denní věštec
Denní věštec nebude vycházet denně, ale bude vycházet dvakrát za týden, Koncept
bude připravený a vytištěný a děcka budou mít ve stanu připravenou redakci DV s
tím, že budou moci napsat články, které se vloží do výtisků.
Bude vyvěšeno na nástěnce, že do určitého data je možné psát články. Pokud něco
bude, tak bude, pokud ne, tak nebude.

Pohádka
Na záchodech leží knížečka a každý, kdo jde vykonat potřebu, do ní může něco napsat
či nakreslit.
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Kruhy
Vedoucí si svolají svůj tým. Najdou si hned při prvním kruhu klidné místo. Pokud
situace dovolí, je vhodné místo neměnit.
Kruhy probíhají večer po celodenním výkonu. Hodnocení dne, z pohledu dětí. Co se
líbilo a co by chtěly změnit nebo jinak udělat. Otevřenost všem. Nepoužívání
sprostých slov. Souhrn dne.

Týmy
červená
Nebelvír
(Bára)

věk

modrá
Mrzimor
(Kocík,
Brňák)

zelená

věk

Zmijozel
(Bláťa)

žlutá

věk

Havraspár
(Vlčice,
Vačice)

věk

Miky

16

Lentilka

13

Řízek

15

Bebina

15

Ježovka

14

Koza

13

Efa

13

Tesák

14

Viky

13

Verča

12

Drak

11

Krysař

13

Knedlík

11

Fífa

11

Korbič

10

Tygr

10

Nebojsa

10

Soňa

9

Matěj

9

Kachna

10

Adélka

6

Mája

9

Vojtík

7

Kulička

9

Suma věk 70

67

65

71

Ostatní (doplňkový) program
●
●
●

●

oddílová zkouška – ve volných chvílích po částech probírat a vysvětlovat věci z
oddílové zkoušky
dřevo do dřevníku
Útok na pevnost. Dá se dát ale kdykoliv bez napojení na příběh. V táboře je
rozsvíceno asi 10 svíček (stožár, rohy atd.) a nikde jinde nic nesvítí. Každý tým
si postaví základnu jakýmkoliv 200 kroků od tábora. V ní sedí
vedoucí/praktikant a rozdává dětem lístečky s jejich jménem (přezdívkou). V
táboře jsou vedoucí, kteří svítí baterkou. Děti musí doběhnout do tábora a
vhodit lísteček se svým jménem do sklenice, která je připravená vedle svíčky.
Pokud se jim to povede, musí si doběhnout pro další. Tentokrát ho ale musí
hodit do jiné sklenice. Pokud na ně vedoucí posvítí, musí odevzdat lísteček a
běžet si pro další. Hra končí po předem daném časovém úseku.
Obludárium. Pro hru je potřeba mít dostatečné množství odrazek nebo zbytky
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samolepicích reflexních fólií. Do herního území nebo na trasu se v dostatečných
vzdálenostech od sebe rozmístilo několik archů papíru, na kterých byli
namalováni kouzelní tvorové a místo očí měli nalepené odrazky. Studenti se
pohybovali lesem a při posvícení baterkou tím správným směrem je odrazky
dovedly k tvorovi, kterého tímto „ulovili“. Svůj odlov zaznamenali hráči
podpisem na přiložený arch papíru. Zvítězila kolej, které se podařilo najít
nejvíce kouzelných tvorů. Odměněni byli i nejúspěšnější jednotlivci.

Vlak tam:

Vlak domů:
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Jednotlivé etapy sestavovali: Bára Ordošová, Dana Vlčice Kordová, Libuše Bláťa
Latrová, Matěj Turek, Michal Kocík Kocián, Michal Vitouš, Ondřej Opičák Turek
Za cenné rady děkujeme: Jiří Brňák Kadlec
Titulní logo: Michal Kocík Kocián
Formátování: Dana Vlčice Kordová
Tisk: Matěj Turek
První vydání v nákladu osmi kusů.
Textová a stylistická oprava neproběhla. Za chyby se proto omlouváme.
Za námět k celotáborové hře Ochránci světla velice děkujeme J. K. Rowling.
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