Ztracený tomahawk
Rámcák letního tábora v Zátoce pláňat – Keblově, 27.7.-10.8.2013
Co už víme:
 Jsme Poutníci, v dobách ještě stále volných a svobodných indiánŧ, ale bílí lidé jiţ osidlují pro ně „nový svět“. Přicházejí
s rŧznými cíli. Někteří běloši jsou přáteli indiánŧ, ale takoví nejsou všichni…
 poznali jsme Čeptaweh a stvořili jsme svět (tedy přivedli jsme světlo do tehdy tmavého světa)
 poznali jsme i Hakadaha, šamana z prvních lidí, a při setkáních s ním získáváme části kipu, z nichţ nakonec (na poslední
výpravě před táborem) sloţíme zprávu
A co bude:
 z dětí budou (při ideálním počtu) čtyři týmy – indiánské kmeny
 etapy jsou indiánské příběhy, částečně navazující na sebe příběhem o ztraceném tomahawku
 dle legendy tento dávný tomahawk věnoval prvním indiánŧm Manitou
 starý náčelník Vintuŧ by rád, aby byl tento tomahawk nalezen. Více jiţ v legendě „První lidé“
Etapy – kdo kdy co
Den

č.

Název etapy, kmen (pokud je znám)

Kdo etapu

Vedoucí dne

27.7.2013, sobota
28.7.2013, neděle
29.-30.7.2013, pondělí, úterý
31.7.2013, středa
1.8.2013, čtvrtek
2.8.2013, pátek
3.8.2013, sobota

1
2
3
4
5
6
7

Úvod, organizace, hry
První lidé (Vintuové)
Svět duchŧ (Čipevajové)
Dva rychlí běţci (Černonoţci)
Přítel bizonŧ (Kaddové)
Zloděj světla (Tlingitové)
Taryenyawagon – ochránce indiánŧ a Kamenní
obři (Irokézové)
Přátelství vydry
Tatanga Venţa – Dcera bizonŧ
Indiánská svatba – příběh o barevném pírku
Pověst o El Doradu
Iktinikiho stezka
Velká hlava a čarodějnice
Závěr

Michal & co.:)
Maverick
Opičák
Yellen
Světlana
Michal
Ţwejkal

Hugo
Ţwejkal
Yellen
Chumba
Maverick
Bláťa
Opičák

Hugo
Yellen + Maverick
Bláťa
Bláťa + Hugo
Chumba
Chumba + Ţwejkal
Michal & co.:)

Ţwejkal
Chumba
Yellen
Maverick
Hugo
Bláťa
Opičák

4.8.2013, neděle
5.8.2013, pondělí
6.8.2013, úterý
7.8.2013, středa
8.8.2013, čtvrtek
9.8.2013, pátek
10.8.2013, sobota

27.7.2013, sobota

8
9
10
11
12
13
14

1. Etapa: Michal

Vedoucí dne: Hugo

Úvod, organizace, hry
Odpoledne:

Nájezd cca 13.30, rozmístění do stanŧ (stany velkých mezi dětmi), táborová sešlost, popovídání o všech věcech,
co se týkají tábora (máme rozděleno, kdo o čem hovoří), sudoku.
Co kdo říká:
1. všeobecná pravidla – Michal
2. zranění a jiné zdravotní věci – Bláťa
3. čŧrání za stany, nepočŧrávání kadiboud, mytí rukou, atd. – Hugo
4. rozcvička, vodník, atd. – Ţwejkal
5. hodnosti – Yellen
6. reţim dne a podobné věci - Opičák
První nástup v kostýmech, vlajka, info o dalším programu.
Hra na rozdělení dětí do týmŧ – týmové hry (cca hodina, dle času), velcí si vezmou svŧj tým a odejdou z tábora do
okolí.
Při návratu vzít kaţdý tým nějaké dřevo k ohništi a dále na dříví, společná příprava ohniště – hranice, smŧla
Zajištění: Michal
Kostýmy: Indiánské z domova
Materiál: Do hry – zajistím si, na oheň a pochodně – na místě
Večer:

Nástup, info o první sluţbě druhý den, kdo je vedoucí dne, první hlídky.
Cesta za Hakadahem (pro čelenky (?)), moţná háček do první legendy (podle dohody s autorem následující
etapy), zatím ţádné informace o ztraceném tomahawku, to přijde v zítřejším příběhu.
Později slavnostní zapálení ohně, palivci.
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Zajištění: Michal
Kostýmy: Hakadah
Materiál: Palivecká slova

28.7.2013, neděle

2. Etapa: Maverick

Vedoucí dne: Žwejkal

První lidé (legenda Vintuů)
Na světě ţili „PRVNÍ MUŢI“. Jejich náčelník se jmenoval OLELBIS. Jednou se z Matky země zrodila NORVANA, první ţena. Všichni byli
její krásou okouzleni. Olelbis poslal Norvaně svého přítele, aby měla po svém boku muţe. Byl to TED VIU. Jednou za Norvanou přišel na návštěvu
muţ jménem KAR, ale Norvana ho odmítla s tím, ţe má dlouhé nohy. Později odmítla i HOHOKASE, protoţe byl malý a zavalitý. Odmítla i další a
tak si první muţi uvědomili, ţe jsou mezi nimi rozdíly, Do té doby ţili spolu ve svornosti a míru a nic takového si neuvědomovali. Jednou přijala
Norvana pozvání náčelníka osady, aby s jeho muţi tančila. Přišli MUŢI SEVERU a tančili, Norvana se pouze dívala. Přišli MUŢI ZÁPADU a
Norvana stále jen seděla. Ale kdyţ tančili LIDĚ ŘEK, Norvana tančila s nimi a také odešla do chýše jejich vůdce MEMA LUAMISE. Přišel SAS s
LIDMI SLUNCE a byli překvapeni, ţe Norvana na ně nečekala. Jejich hněv neznal mezí. Sas poslal pro Norvanu, ale Mem posly odmítl. Boj byl
nevyhnutelný. Tehdy Ted Viu vyhledal Olelbise, protoţe Norvanu nemohl nalézt. A Olelbis zvěstoval, ţe kaţdý PRVNÍ MUŢ se v boji, kdyţ zemře,
promění ve stromy, zvířata, hory, řeky, atp. Tak se také stalo. Norvanu uţ nikdo nikdy nespatřil a na svět přišlo nové plémě - indiáni. Manitou totiţ
nechtěl, aby byl svět prázdný. Těm prvním indiánům věnoval praktické věci, které jim budou k uţitku. Ukázal jim, jak stavět tee-pee, jak lovit a sbírat
plody, daroval jim první nástroje a ukázal jim jak vyrobit nové. Mezi darovanými nástroji byl první tomahawk, který sloužil také jako posvátná
dýmka. Ale mnoho vody v řekách odteklo od těch dob a nikdo již neví, kde je tento tomahawk. Dny volných indiánů, svobodně cestujících
pro prérii, se krátí. Také proto hledá starý náčelník Vintuů dávný ztracený tomahawk. Řekne nám, že naše cesta povede do světa duchů.
Musíme dávat pozor, zda se tam něco o tomahawku nedozvíme…
Zprávy: (jenom rozdělená legenda, trochu to asi upravím)
0.
Na světě ţili „PRVNÍ MUŢI“. Jejich náčelník se jmenoval OLELBIS. Jednou se z Matky země zrodila NORVANA, první ţena. Všichni byli její krásou
okouzleni. Olelbis poslal Norvaně svého přítele, aby měla po svém boku muţe. Byl to TED VIU.
1.
Jednou za Norvanou přišel na návštěvu muţ jménem KAR, ale Norvana ho odmítla s tím, ţe má dlouhé nohy.
2.
Později odmítla i HOHOKASE, protoţe byl malý a zavalitý.
3.
Odmítla i další a tak si první muţi uvědomili, ţe jsou mezi nimi rozdíly.
4.
Do té doby ţili spolu ve svornosti a míru a nic takového si neuvědomovali.
5.
Jednou přijala Norvana pozvání náčelníka osady, aby s jeho muţi tančila.
6.
Přišli MUŢI SEVERU a tančili, Norvana se pouze dívala.
7.
Přišli MUŢI ZÁPADU a Norvana stále jen seděla.
8.
Ale kdyţ tančili LIDĚ ŘEK, Norvana tančila s nimi a také odešla do chýše jejich vůdce MEMA LUAMISE.
9.
Přišel SAS s LIDMI SLUNCE a byli překvapeni, ţe Norvana na ně nečekala.
10. Jejich hněv neznal mezí. Sas poslal pro Norvanu, ale Mem posly odmítl.
11. Boj byl nevyhnutelný.
12. Tehdy Ted Viu vyhledal Olelbise, protoţe Norvanu nemohl nalézt. A Olelbis zvěstoval, ţe kaţdý PRVNÍ MUŢ se v boji, kdyţ zemře, promění ve stromy,
zvířata, hory, řeky, atp. Tak se také stalo.
13. Norvanu uţ nikdo nikdy nespatřil a na svět přišlo nové plémě - indiáni. Manitou totiţ nechtěl, aby byl svět prázdný.
14. Těm prvním indiánům věnoval praktické věci, které jim budou k uţitku. Ukázal jim, jak stavět tee-pee, jak lovit a sbírat plody, daroval jim první nástroje a
ukázal jim jak vyrobit nové.
15. Mezi darovanými nástroji byl první tomahawk, který slouţil také jako posvátná dýmka. Ale mnoho vody v řekách odteklo od těch dob a nikdo jiţ neví, kde je
tento tomahawk. Dny volných indiánů, svobodně cestujících pro prérii, se krátí.

Dopoledne:

1. část 0 textu s novou šifrou
2. Postava (starý náčelník Vintuŧ?); nedává abecedu cizincŧm
3. Vytvoření indiánské identity (týmově: jméno, pozdrav, tanec, pokřik, malba, stvoření, zpŧsob ţivot, 10(?)
předmětů, papírové koule na provázku (2m?; kaţdému + 1/2 náhradní))
4. Dostanou abecedu
5. Vyluští
6. Jestli chtějí víc zprávy, musí ukázat dovednosti náčelníkŧm(?) (stanoviště, výherci dostanou části 1-10) (lze
zkrátit odměnou na 5 nebo i 3 místa)
7. Vyluští 1-10
Zajištění: Maverick
Kostýmy: Náčelník Vintuú
Materiál: Papkoule na provázku, zprávy
Odpoledne:

1. Část 11
2. Hra směrem u krmelce (čtverec, unášení cizích předmětŧ, po úhlopříčce bonusové body, pouţití papírových
koulí, ţivoty mimo území u své osady; vedoucí chytají rukama i papírovými koulemi + mají vlastní osadu,
nejdou zabít, jen pozastavit na pár sekund; mohou získat části 12, 13, (14); sčítání asi aţ na konci)
3. Při nutnosti nataţení – drobnější minihry (stavění obydlí, lovení(hra), sbírání(hra)) a jako cena část 14
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Zajištění: Maverick
Kostýmy: Ţádné
Materiál: Předměty do hry, zprávy
Večer:

1. Část 15
2. Návštěva starého náčelníka Vintuŧ
3. Hledá dávný ztracený tomahawk. Řekne nám, ţe naše cesta povede do světa duchŧ. Musíme dávat pozor,
zda se tam něco o tomahawku nedozvíme…
Zajištění: Maverick
Kostýmy: Náčelník Vintuŧ
Materiál: zprávy

29.7.2013, pondělí – 30.7.2013, úterý

3. Etapa: Opičák

Vedoucí dne: Yellen

Svět duchů (legenda Čipevajů)
Šamanovi kmene Čipevajů zemřela jeho jediná dcera, odešla do světa duchů, čili do věčných lovišť. Šaman se tolik trápil, ţe se rozhodl odejít
za ní. Pět muţů se rozhodlo jej doprovodit. Neznali však cestu do Světa duchů a proto se nejprve vypravili za starým medicinmanem Vinabojem,
který uměl hovořit s duchy. Ten dal kaţdému náhrdelník a řekl, ţe jej nesmějí ve věčných lovištích sundat. A dívku, aţ ji poznají mezi duchy, aby
vstrčili do pytle a nepustili ji ven, neţ budou opět ve světě lidí. Ve světě duchů našli největší stan. Vešli dovnitř a schovali se. Kdyţ nastala noc,
duchové přišli a tančili. Jeden indiál si sundal náhrdelník a proměnil se v ducha. Teprve čtvrtou noc náčelníkovu dceru spatřili. Rychle ji vstrčili do
pytle, zavázali jej a uprchli. Cestou se stavili za Vinabojem a ten jim řekl, aby kaţdou noc ukryli pytel na bezpečném místě, utábořili se dál, na
doslech, dokud se nevrátí domů. Vinabojo měl u pasu předmět, který při prvém setkání s ním nikdo neviděl. Někdo si jej možná všimne a
zeptá se. Vinabojo řekne, že toto je prastarý tomahawk. Děti by si měli vzpomenout, co o ztraceném tomahawku slyšely. A Vinabojo se
začne smát, že si snad myslí, že je to tomahawk od samotného Manitoua. A řekne jim, že musí dokázat, že je to on. A poradí jim, že se
mají ptát mluvících zvířat - antilopy a jelena. Ale předtím musí dokončit, co začali, jinak byla jejich cesta do světa duchů zbytečná.
Indiáni se vrátili, šaman dal postavit nádherný příbytek, poloţil do něj pytel a vyšel ven. Zanedlouho uslyšel hlas své dcery, jak prosí, aby ji
pustil ven. Šaman tedy vběhl dovnitř pytel rozvázal. Vystoupila z něj ţivá a zdravá náčelníkova dcera. Otcova láska ji přivedla k ţivotu.

První den:

V návaznosti na předchozí etapu jdeme po snídani do světa duchŧ. Náčelník Vintuŧ nám zanechá
rozstříhanou mapku třeba pod chlebama, nebo v šátečcích. Brána do světa duchŧ bude u vodoměrky.
Zabalíme si jen to nejnutnější (dostanou seznam věcí, co si vezmou, plus kaţdý si mŧţe vzít 2 osobní věci) a
vyrazíme. Na vodoměrce najdeme zprávu od stráţce brány Vinaboje s obsahem, ţe překračujeme hranici světa duchŧ
a ať si kaţdý vezme jeden talisman, který musí mít stále u sebe. Jinak se z něj stane duch. Kdo talisman na konci
puťáku nebude mít, něco s ním provedeme. Dále se dozvíme o ztracené dceři. Nevíme ale, zda jdeme na puťák
abychom ji zachránili.
Cestou s dětmi budeme hrát prŧběţně hry a za kaţdou odehranou hru dostanou kousek obrázku náčelníkovy
dcery. Na konci dne se sejdou dvě skupinky a společně sloţí velký obraz z ústřiţkŧ. Další den ráno bude po zemi
spousta obrázkŧ a budou muset vybrat jen jediný - ten, který odpovídá zvětšenině. Pak ho zavřou do pytle (měšec) a
nesmí to rozvázat.
Druhý den:
P.S.: před návratem z puťáku včas zatopit v koupelně !!!

Při návratu do tábora potkáme šamana Čipevajŧ a zvěstujeme mu, ţe máme jeho dceru. On vidí, ţe není ţiva,
ale alespoň ji pohřbí dle tradice – poslední odpočinek v tee-pee a další den pohřeb. Zaneseme tam všichni obrázek,
on ho někam slavnostně poloţí, bude nějaký rituál a jdeme ven. On zavře tee-pee a loučí se s námi a děkuje. Ţivá
dcera proleze tee-pee zezadu a začne volat, jestli nemá někdo vodu, ţe má ţízeň. Otec v euforii, oba se vítají.
Poděkuje nám, oba se rozloučí a jdou pryč.
Skupina 1: http://mapy.cz/s/7N67 (Keblov->Bernartice->Budčice), z Budčic doprava do Hulic a z Hulic pěšky do tábora
Skupina 2: Doprava z Bernartic do Budčic, poté http://mapy.cz/s/7N6r (Budčice, Bernartice, tábor)
http://www.turistika.cz/mista/vodni-mlyn-na-sazave-budcice
http://www.turistika.cz/mista/chrenovice
Zajištění: Opičák
Kostýmy: Dcera, šaman Čipevajŧ
Materiál: rozstříhaná mapka, zpráva u hranice duchŧ, rozstříhaný velký obraz dcery, malé obrázky rŧzných
indiánek, měšec, jídlo na puťák, 2 lékárničky, 2 mapy – tisk si zařídí

Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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31.7.2013, středa

4. Etapa: Yellen

Vedoucí dne: Chumba

Dohoda: budíček (po puťáku) až v cca 9:00:)

Dva rychlí běžci (Černonožci)
Kdysi dávno se na prérii potkala antilopa s jelenem. Oba tvorové se navzájem seznámili a povídali si o tom, kdo co děla. Záhy antilopa jelenovi
řekla, ţe je nejrychlejší běţec na světě. Jelen řekl, ţe je také velmi rychlý a zanedlouho došlo k hádce o to, kdo je rychlejší. Nakonec se domluvili,
ţe si dají závod, aby se prokázalo, kdo je tedy lepší běţec. Vítěz dostane za odměnu ţluč. Závod začal. Antilopa brzy získala navrch a jelena
porazila a za odměnu dostala jeho ţluč.
Jelenovi se výsledek závody nelíbil a zamručel: „Dobře. Tady na prérii jsi opravdu rychlejší, ale u mne doma v lese bych tě porazil. Na prérii
chodím jenom občas, abych se trochu porozhlédl. V mém lese by byl závod férový. To je můj domov, a tam poběţím rychleji neţ ty. Tím jsem si
jist!"
Antilopa pyšná nato, ţe jelena porazila, sebevědomě prohlásila: „V pořádku. Budu s tebou závodit třeba v lese a porazím tě i tam." Tentokrát
se vsadili o své paspárky.
Závod se běţel v hustém lese se silnými stromy, padlými kmeny a hustými keři. Antilopa měla strach, ţe se někde uhodí a proto raději běţela
pomalu, takţe jelen snadno zvítězil a získal její paspárky.
Od té doby nemá jelen ţluč a antilopa ţádné paspárky.
Kdekoliv v průběhu děje (podle toho, kam se to bude autorovi hodit dát) se děti musí zeptat obou zvířat na tomahawk od Manitoua. A
zvířata jim řeknou, že toho mnoho o té věci nevědí, že jsou si ale jisti, že když se ten pravý tomahawk správně otočí, je sekerou, zatímco
obráceně je dýmkou. A pokud chtějí vědět víc, musí se obrátit na nějakého velkého lovce bizonů, který tomahawk používá…

Dopoledne:

Ještě o večerní poradě se musí vyrobit jedny parohy pro jelena a jedny rohy pro antilopu (nejspíše z alobalu).
Ráno se v táboře objeví zpráva od jelena a antilopy, kde budou prosit o jakési rozsouzení. Cestu pŧjdou po
týmech a bude spíš na myšlení, neţ na fyzičku (všemoţné šifry, buzola, mapa, hádanky apod.). Asi by bylo lepší,
kdyby s nimi šel někdo velký (jednak kdyby něco nerozluštili a také případné zdrţení, pokud by se navzájem došli). Aţ
dorazí na konec, potkají tam jelena s antilopou, kteří se hádají o to, kdo je rychlejší. Po krátké hádce řeknou dětem, ţe
je napadlo, jak by tento spor mohli vyřešit. A to tím zpŧsobem, ţe 2 týmy budou jeleni a zbylé 2 týmy antilopy –
kapitáni si budou losovat. Zároveň jim dané zvíře řekne, ţe kdyţ uţ ho mají zastupovat v závodě, tak chce, aby nějak
vypadalo. Tím pádem si jeleni cestou posbírají věci na parohy a antilopy materiál na rohy. Jestli to bude přírodní nebo
ne bych nechal na dětech (asi).
Zajištění: Yellen
Kostýmy: rohy a parohy
Materiál: alobal, papíry, buzoly, připínáčky atd.
Odpoledne:

O poledňáku mŧţe pokračovat výroba rohŧ/parohŧ a protoţe dopoledne nebylo nijak fyzicky náročné,
odpoledne se to změní. Děti se vydají (po jednom, menší případně ve dvojicích – vysílání z tábora po intervalech) na
delší orientační běh. Na ten bude potřeba velké mnoţství vedoucích (téměř všichni). Určí se několik stanovišť
(většinou křiţovatky cest), kde bude vţdy jeden vedoucí a nějaký spíše na fyzičku zaměřený úkol, který musí mít
moţnost nesplnění (např. omezení časem, počet hodŧ, počet pokusŧ apod.). Za nesplnění bude následovat trest
v podobě angličákŧ (odhadem 10 – 30). Limity na splnění úkolu a počty angličákŧ bych stupňoval podle věku a
pohlaví. Úkolem dětí bude v co nejlepším čase doběhnout (dojít) do cíle (okruh se začátkem i koncem v táboře). Cesta
bude značená fáborky a to tím zpŧsobem, ţe vedoucí vţdy označí úsek od svého stanoviště k dalšímu (a na konci
zase sesbírá). Úkoly na stanovištích nechám na kaţdém, jenom by bylo dobré se na poradě domluvit, aby nebylo 10x
to samé. Kaţdému jednotlivci bude měřen čas a na konci se vyhodnotí jak samotní běţci, tak i „táborové“ týmy a ty
„zvířecí“. Podle počasí bych kdyţ tak dal někam do poloviny PET lahve s vodou.
Zajištění: Yellen
Kostýmy: ţádné
Materiál: fáborky, ţidle na sezení na stanovištích, voda na pití, stopky
Večer:

Po večeři do tábora opět přijde jelen s antilopou. To zvíře, jehoţ tým prohrál bude nespokojeno a bude se
vymlouvat, ţe daná trasa byla příliš „něco“ a tak se tam jelenovi/antilopě běţelo lépe a tudíţ to nebylo fér. Navrhne
tedy opakování závodu s tím, ţe trať (tentokrát mnohonásobně kratší) vytvoří vítěz odpoledního běhu a zaběhne si to
sám jelen proti antilopě. Doufám, ţe vítěz bude někdo starší s rozumem a nepoběţíme do Vlašimi :) To bych si pojistil
tím, ţe jednak mu bokem řekneme, ţe je to spíš divadlo pro děti, neţ pomsta za náročné odpoledne a také trať poběţí
jako první, aby nám ji ukázal. Ideální by bylo ji vytvořit někde, kde bude na většinu trasy vidět, aby děti mohly fandit.
Povolil bych i rŧzné „materiály“ z tábora – lavičky, duše, kozu... První ji zaběhne sám vítěz a poté jelen proti antilopě.
Vyhrát musí ten, kdo odpoledne prohrál. Po konci závodu oba uznají, ţe záleţí na mnoha podmínkách a nedá se tedy
jednoznačně určit, kdo je rychlejší. Protoţe nám ale pomohli, tak pokud to bude v našich silách, pomŧţeme jim také.
Nyní by je mělo napadnout se zeptat na tomahawk – pokud ne, někdo z velkých je musí popostrčit. Řekneme jim „viz
legenda“ a večer uţ bych nechal volnější na odpočinek.

Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Zajištění: Yellen
Kostýmy: rohy a parohy
Materiál: věci z tábora na trať

1.8.2013, čtvrtek

5. Etapa: Světlana

Vedoucí dne: Maverick

Přítel bizonů (legenda Kaddů)
Obávaný indiánský lovec, který měl jméno POSTRACH BIZONů, ničil stáda bizonů a náčelník bizonů se proto rozhodl nastraţit na něj lest.
Poslal mu do cesty krásnou dívku HEDVÁBNÝ VLAS a Postrach byl její krásou tak unešel, ţe zanechal zabíjení a vzal si ji za ţenu. H.V. nikdy
nemluvila o svých rodičích, jednou však velmi zatouţila podívat se domů. P.B. se s ní tedy vydal na cestu. Přešli hory a tu H.V. svému muţi řekla,
aby se dvakrát na zemi překulil. Zdálo se mu to divné, ale poslech a tu se proměnil v bizona! I H.V. se tak proměnila a pokračovali dál aţ k velkému
stádu. I po proměně poznali bizoni svého nepřítele. Ale H.V. se rozhodla, ţe je všechny s P.B. usmíří. P.B. dostal několik úkolů. První bylo poznat
rodiče H.V. Protoţe před tím H.V. o nich vyprávěla, nebyl to pro P.B. problém. Ale rada bizonů rozhodla, ţe podstoupí běh s deseti mladými silnými
bizony. V případě, ţe bude poraţen, zemře, pokud zvítězí, stane se členem stáda. H.V. dala svému muţi kořen, kámen, bahno, tětivu luku a řekla,
co s tím. Kdyţ vyrazili a bizoni jej dobíhali, odhodil kořen - vyrostlo rozsáhlé křoví. Odhodil kámen - suť. Odhodil bláto - močál. Tětivu - propast. P.B.
zvítězil. Vrátil se ke stádu a prohlásil, ţe si mění své jméno na PŘÍTEL BIZONů. Bizoni jej přijali. P.B. a H.V. pak ţili šťastně chvíli jako bizoni a
chvíli jako lidé.
Postrach (Přítel) Bizonů má u sebe tomahawk, který je nápadně podobný tomu, co viděli děti u Vinaboje, ale v něčem, se přece liší.
Ve vhodné chvíli se děti musí zeptat na to, co má dávný tomahawk od Manitoua, aby ho mohli poznat. P.B. ukáže ten svůj dětem a řekne,
že ten ztracený dávný měl třásně z bizoní kůže. Ale jeho je nemá, protože on již bizony neloví. A pokud se chtějí dozvědět něco víc, jak
dávný tomahawk vypadá, aby ho mezi ostatními dokonale poznali, musí se ptát Tlingitů, kteří vlastní vzácné váčky…

Dopoledne:

Ráno začne divadlem velkých. V několika obrazech s pomocí vyprávěče bychom to odehráli aţ po překulení
na bizony a předstoupení před bizoní radu starších. Děti dostanou slova z příběhu, děti budou skládat vlastní příběh,
originál pověsím přes noc. Hraje se variace KNP (kámen, bahno, kořen, luk, bizon) proti velkým na vzdálených
místech. Běhají nejvýše dva lidé zároveň z jednoho týmu. Pokud dítě vyhraje, získá slovo, které by si mělo pamatovat
a donést k zapisovateli. Hodnotí se zisk všech slov a mnoţství slov vyuţitých v příběhu. Kvalitu příběhu posoudí velcí
(bizoni?)
Zajištění: Světlana
Kostýmy: Hedvábný vlas, bizoni
Materiál: Velcí:)
Odpoledne:

Dětem bude řečeno, ţe je čas se vydat na cestu. Namístě hry jsou čtyři suroviny a čtyři pole. Cílem je, aby
kaţdý z týmu prošel všemi poli. Kaţdé pole obsahuje tématické překáţky a moţnost selhání. Za pokusy se platí
surovinami. Pro suroviny se běhá. Pro kaţdou surovinu existují „fronty“. Ve frontě se čeká tak dlouho, neţ se sejdou
zájemci o surovinu ze tří rŧzných týmŧ. Poté všichni tři vybíhají. Na trase mohou být aţ 2(3?) lidé z jednoho týmu.
Čtyři pole jsou: provaz, hod kamenem (šiška), hra s vodou, prolézaní keřem (minové pole). Bude upřesněno, co s
lidmi, kteří jiţ prošli. Podle pořadí týmŧ bude odměna ve formě části zprávy (největší pro první místo). Zpráva je pošle
na večer.
Zajištění: Světlana
Kostýmy: bizoni
Materiál: kartičky, provázek, voda, nádoby na vodu
Večer:

Po večeři se děti vydají ke stanovišti bizonŧ na Bizoní louku. Budou svědky toho, jak Postrach bizonŧ spolu s
Hedvábným vlasem předstupují před rodiče Hedvábného vlase a Postrach bizonŧ si mění jméno na Přítel bizonŧ. Má
tomahawk bez třásní z bizoní kŧţe (na rozdíl od ztraceného). Náčelník bizonŧ je odešle za Tlingity, ti by měli o
ztraceném tomahawku vědět víc.
Po návratu od tábora jdou menší do hajan. Větší čeká ještě noční hra.
Noční hra:
Ohraničené pole s jedním vstupem. Děti se snaţí bez baterek a svíček najít 7 zlatých bizonŧ. V poli chytají
velcí, berou kartičky. Děti mohou mít u sebe pouze jednu. Pro ţivoty se vrací ke vstupu. Pole je navíc zaplněno jinými
bizony.
Zajištění: Světlana
Kostýmy: Hedvábný vlas, Přítel bizonŧ, bizoni
Materiál: Tomahawk, svíčky, pochodně, příp. oheň, kartičky

2.8.2013, pátek
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz

6. Etapa: Michal

Vedoucí dne: Bláťa
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Zloděj světla (legenda Tlingitů)
Byl jeden bohatý a lakomý indián, který vlastnil tři váčky. V prvním měl hvězdy, ve druhém Měsíc a ve třetím Slunce. Krkavec, který měl magickou
moc, se rozhodl, ţe tyto věci musí patřit všem, aby svět byl zářivý, světlý a ne aby se topil v temnotách. Prohlédl si chýši lakomého indiána a
rozmyslel si plán. Indián byl starý, ale měl dceru. Krkavec si počkal, aţ mladá indiánka půjde pro vodu. Proměnil se v malé zrnko prachu a poloţil se
na vodu, které se dívka napila. Po čase dívka poznala, ţe bude mít dítě. Kdyţ se dítě narodilo, bylo znát, ţe není obyčejné, ale starý indián, jeho
dědeček, ho měl velmi rád a podléhal jeho umíněnosti. Dovolil mu hrát si s prvním váčkem. A dítě jej dokutálelo do místa, kudy z chýše unikal dým
a váček rozvázalo. Na oblohu uniklo tisíce hvězd. Po čase mu bylo dovoleno hrát si s druhým váčkem a na obloze tedy poprvé zazářil úplněk. Kdyţ
po čase dítě bylo zase k neutišení, dědeček zarmoucen mu dal ke hraní i třetí váček. A tu dítě mocně zakřičelo: „Krá!“, proměnilo se v krkavce,
vylétlo kouřovým otvorem ven a z váčku vypustilo na oblohu Slunce. Tak se díky lstivosti krkavce mohou lidé těšit ze světla.
Starého indiána se ptáme – jak jinak – na dávný tomahawk, ale protože je stále lakomý, neřekne nám nic jen tak zdarma. Autor tu
může vymyslet úkoly, které děti musí splnit, aby se dozvěděly, že dávný tomahawk má ostří ze železa. A pokud chtějí vědět o tomto
tomahawku více, musí se ptát ochránce indiánů – Taryenyawagona...

Dopoledne:

Trochu tu legendu změním…
Z předchozí etapy vědí, ţe další informace o tomahawku získají od Tlingitŧ. Ale nevědí, ţe indián, s nímţ se
setkají je lakomý a lstivý.
Po ranním nástupu se kolem tee-pee (dle toho, kde bude stát) pohybuje neznámý indián. Má v rukou oštěp a
zdá se nám, ţe velmi vzácný (o něj později pŧjde…). Dokonce vejde dovnitř a tam se usadí. Podíváme se za ním a
nakonec zjistíme, ţe je z kmene Tlingitŧ . Zdá se být vše jednoduché, ale zdání klame. Rádi bychom nějakou
informaci o tomahawku, ale Tlingita smlouvá – něco za něco. Poví nám o zlých havranech, kteří mu ukradli jeho
vzácné váčky a teď je nemá a moc se mu po nich stýská… pokud je získáme, nebudeme se dívat dovnitř, řekne nám,
co potřebujeme vědět.
Souhlasíme. A on nám dá, kaţdému týmu zvlášť, svitek. Pak se s námi pozdraví a odejde. V těch svitcích
bude stejná zpráva, jen rŧzné pořadí. To znamená, ţe se vydáme k „havrannímu stromu“, kde váčky visí. Ve zprávě
bude, ţe si s sebou máme vzít zařízení bledých tváří, které měří směr a podobné věci. To pořadí a místo, kde cesta
začíná.
Takţe dopoledne je cestou úkolŧ a azimutŧ, kde v cca polovině cesty narazí týmy na „havranní strom“
s váčky. Kaţdý tým vezme jeden z nich a pokračuje ještě nějakou dobu dál po azimutech a úkolech, aţ narazí na
Tlingita. Ten za váček poděkuje a zmizí… Případnou otázku po informaci o tomahawku odbyde, ţe se nevidí
naposledy a ţe řekne vše, aţ přijde ten správný čas…
Návrat do tábora, oběd.
Zajištění: Michal
Kostýmy: Tlingita
Materiál: Váčky 4x, buzoly, papíry, ťuflíky, fixy
Odpoledne:

Někdy po poledním klidu, ve vhodnou chvíli, se na kládách začne rozléhat zoufalé krákání…
Snad nějakým spořádaným zpŧsobem dojdeme aţ na klády a tam v černém stojí „havran“ a běduje. Dívá se
na nás a není to přívětivý pohled. Pak (aţ budeme všichni), řekne, ţe šel po našich stopách. Ţe jsme byli u
posvátného stromu světla a něco tam vzali. Nechá si převyprávět, co a jak a vysvětlí nám, ţe ty váčky byly správně
jen na svém místě a ne v rukou toho indiána. Ţe kdysi dávno Manitou pověřil havrany, ať střeţí strom, kde budou
váčky viset. Ale za mnoho generací se nestalo, ţe by někdo váčky chtěl vzít, protoţe kaţdý poctivý indián ví, ţe váčky
obsahují úmluvy mezi indiánským lidem a čtyřmi posly světla. A to kometami, hvězdami, Měsícem a Sluncem. A ať si
dobře všímáme, aţ se začne stmívat. Protoţe pokud se nepodaří tyto úmluvy zpátky získat, ţádný posel světla jiţ nad
prérii nevyjde.
Co teď? Říká nám, ať se vydáme do svého tábora a všichni, připraveni (oblečeni do lesa a podobně…) ať se
vydáme do místa, kde jsme se naposledy setkali s Tlingitem. Bude se vracet pro něco, co na tom místě ztratil. Buďme
tam dříve, neţ on…
Spěcháme, dostaneme se tam dřív a vidíme o strom opřený oštěp. A z dálky běţí Tlingita a nadává sám na
sebe, ţe oštěp ztratil. Pak si nás všimne a asi by i utekl a vidí, ţe máme jeho vzácnost. Tak přijde blíţ a chce ten
oštěp. A my na to, ţe nedáme, ţe musí vrátit váčky, které nebyly jeho. Nakonec se domluvíme (velcí usměrní, pokud
bude třeba…:), ţe si zahrajeme o všechno. Do „banku“ přijde oštěp i váčky a rozmístíme se na upravenou hru
„přístavy“. Lístečky obsahují symboly světla, oštěp a moţná i něco navíc.
Pár velkých jsou Tlingitové, zapisuje se nejen to, co donesou děti do přístavŧ, ale i to, co seberou Tlingitové
dětem. Vítězem by se měly stát děti, ale… kdyby ne, trochu se změní večer:)
Zajištění: Michal
Kostýmy: Tlingita, havran
Materiál: Oštěp, 4 váčky, lístečky na „přístavy“, listiny na zápis
Večer:

Pokud děti vyhrají, odnesli si váčky i oštěp. Objeví se po večeři Hakadah a řekne, ţe máme váčky, kaţdý tým zvlášť,
donést k posvátnému stromu světla. Tam uţ čeká havran.
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Pokud děti prohrají, nemají nic. Objeví se také Hakadah a pošle nás po týmech také aţ ke stromu a tam bude
nějaký úkol navíc, při kterém se jim podaří něco udělat a havran, co tam bude, doufá, ţe tato noc skončí jako kaţdá
jiná a Manitou se slituje nad zemí, nad indiány i nad havrany – stráţci světla…
Ať tak, nebo tak, havran nám řekne, ţe od toho lakomého Tlingita by se sotva dozvěděli, ţe dávný tomahawk má
ostří ze ţeleza. A pokud chtějí vědět o tomto tomahawku více, musí se ptát ochránce indiánů – Taryenyawagona...
Zajištění: Michal
Kostýmy: Hakadah, havran
Materiál: 4 váčky

3.8.2013, sobota

7. Etapa: Žwejkal

Vedoucí dne: Opičák

Taryenyawagon – ochránce indiánů a Kamenní obři (Irokézové)
Otneayarheh byl národ zlých Kamenných obrů. Byl to silný, velmi divoký a násilnický kmen, který se neštítil praktikovat ani kanibalismus. Obři
ţili v divočině a často napadali svobodné lidské národy a vraţdili krom válečníků, ţeny i děti. Irokézové proti nim poslali velkou armádu, ale ta byla
poraţena. Podle Šavanů to kdysi byli normální lidé, ale jak se odstěhovali na daleký západ, zapomněli na všechny lidské vlastnosti. Nejdříve začali
jíst syrové maso a nakonec poklesli aţ ke kanibalismu. Ti lidé se tak často váleli v písku, ţe jim z toho úplně ztvrdla kůţe, takţe ţe ji nemohly
prostřelit ani šípy. Irokézové se před obry skryli do jeskyní a nepřístupných soutěsek.
Kdyţ je po čase navštívil Taryenyawagon, shledal, ţe jsou velmi smutní a sklíčení, rozhodl se tudíţ, ţe jim pomůţe. Taryenyawagon se
proměnil za jednoho z kamenných obrů a předstíral, ţe je jejich náčelník. Vzal svou velkou válečnou palicí a vybídl je k taţení proti Irokézům,
k čemuţ se zloduši nenechali dlouho přemlouvat. Kdyţ byli blízko pevnosti Onondaga, byli uţ dlouhou cestou unaveni. Byla noc, tak jim náčelník
nařídil, ať si lehnou na úpatí hory a dobře se vyspí. Na pevnost zaútočí podle dobrého zvyku aţ za svítání. Taryenyawagon počkal, aţ všichni obři
usnuli, a pak je všechny pobil…
Dřív, než Taryenyawagon obry pobije, musíme se od nich něco dozvědět. A protože to jsou vlastně dávní indiáni, měli by něco vědět.
Musíme použít svůj důvtip a nenechat se jimi zmást. Ta správná informace, kterou máme slyšet, je, že na topůrku je sedm hvězd.
Od Taryenyawagona se máme dozvědět, že další indicie nám řekne mocný kouzelník Dadahvát.

Dopoledne:

Pozn.: bitva bude s papkoulemi, Kamení obři budou potřeni jílem z potoka
Za dětmi přijde Taryenyawagon, varuje děti o agresivním kmenu Kamenných obrŧ a poţádá o pomoc, vyjít
proti nim do bitvy, zároveň zmíní, ţe by mohli vědět něco o ztraceném tomahawku, ale neprozradí to, musí být všichni
poraţeni a jeden zajmut. Nejdřív se, ale musí připravit, a to jak fyzicky, tak i materiálně.
Po týmech budou chodit po předem připravených disciplínách, v kaţdé disciplíně bude za tým soutěţit jen
jedno dítě a ţádné se nesmí účastnit ve více disciplínách (vyjma týmu, kde je míň lidí)
Disciplíny:
 Vytrvalostní běh (trasa běţec)
 Sprint (klondajk)
 Plavání (molo)
 Hod šiškou na strom (někde v lese)
 Plazení (na louce)
 Skok do dálky
 A ještě něco…
Další část spočívá ve výrobě zbraní resp. opravě, kaţdý si připraví aspoň 2 – 3 papkoule.
Zajištění: Žwejkal
Kostýmy: Taryenyawagon
Materiál: Materiál do disciplín, materiál na papkoule
Odpoledne:

Do tábora znovu přijde Taryenyawagon a řekne, ţe je načase aby se vydaly za Kamennými obry. Řekne jim
směr, ale ţe nezná přesnou polohu a ať jsou na pozoru, jakmile je obři spatří, tak na ně zaútočí. Kaţdý z dětí má tři
ţivoty, po kaţdém zásahu musí přijít zpátky za Taryenaywagonem. Zde přihází dŧleţitá část, děti musí prohrát.
Taryenyawagon je dovede zpátky do tábora, omluví se, ţe je vystavil nebezpečí a přecenil je. Při odchodu ještě zmíní,
ţe by je mohli zkusit porazit lstí, ale nic ho nenapadá, bylo by zapotřebí ještě jednou trefit kaţdého obra a nějak
zároveň zjistit, co vědí o tomahawku. Slíbí, ţe se ještě zastaví a doufá, ţe je něco napadne.
Zajištění: Žwejkal
Kostýmy: Taryenyawagon, Kamenní obři
Materiál: Papkoule
Večer:

Napotřetí nás navštíví Taryenyawagon, zeptá se dětí, jestli vymysleli nějakou lest, uvidíme, jestli něco vymyslí,
pokud nevymyslí nic nebo jen částečně tak je navedeme na tohle: Musí se zamaskovat (naháţou na sebe hlínu z
potoka), budou předstírat členy kmene, tzn., ţe přijdou na místo obrŧ a vetřou se k nim.
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Musí jít po týmech, kdyby jich tam přišlo moc najednou tak by to bylo nápadný. Musí mít dobrou výmluvu, kde
byli tak dlouho a proč se zrovna teď vracejí. Počkají, neţ všichni pŧjdou spát (coţ mŧţe trvat i déle uvidíme podle
času).
Poté co Kamenní obři budou spát, je všechny musí zneškodnit, jednoho zajmout a zjistit info o tomahawku.
Nakonec uvidíme, jestli ho pustí, nebo jestli mu dají poslední ránu papkoulí:)
Zajištění: Žwejkal
Kostýmy: Taryenyawagon, Kamenní obři
Materiál: Papkoule

4.8.2013, neděle

8. Etapa: Hugo

Vedoucí dne: Žwejkal

Přátelství vydry
Po mnoho dní a nocí v měsíci dlouhé noci se bez ustání hustě chumelilo. Sněţná bouře se divoce proháněla krajem na větrném koni a
zametala stopy zvěře, která před ní prchla do svých doupat v závětří.
Do indiánské vsi se nastěhoval nevítaný host - hlad - a vyháněl lovce na výpravy. Vraceli se však z nich s prázdnou; celí utrmácení a
vysílení hledáním stop, ztracených v hlubokém sněhu.
Do kvílení vánice zaznělo občas daleko slyšitelné vytí hladové vlčí smečky, které mrazilo lovce aţ v krvi, ale mnohem více je skličoval
nářek jejich hladových dětí. A tehdy kouzelník kmene, mocný Dadahvát, vzal na pomoc svůj čarodějný vak.
"Je v něm skryto veliké kouzlo," prohlásil k shromáţděným lovcům. "Stačí, abyste se ho jen dotkli, a přivede vám do rány kořist, kterou
budete chtít ulovit. Nesmíte však ze zabitého zvířete vyjmout srdce a sníst je, protoţe pak by kouzlo přestalo účinkovat."
Nejdřív vzal vak do ruky náčelník. Přál si, aby příštího dne skolil medvěda. Potom přišli na řadu ostatní a nakonec i nejmladší z nich,
Skagédi, který chtěl ulovit rysa. Na ves se snesla mrazivá noc. Bouře se opírala do stěn obydlí, jako by je chtěla vyvrátit, a sněţné víry podobné
bílým přízrakům tančily krajinou, zatímco jim vítr vyhrával k reji v korunách stromů.
Jediný Skagédi nespal. Hlad ho nesmírně suţoval, a tak se ještě za tmy zvedl z loţe a po paměti vykročil do lesa, doufaje, ţe v časném
úsvitu spatří čerstvou, nezavátou
stopu rysa.
Také však bylo jeho překvapení, kdyţ na zvíře narazil ještě za tmy ! Dravec si přidrţoval tlapou k zemi dvě mladé, doposud ţivé vydry. Ty
zvedly hlavy, sotva zaslechly tiché kročeje, a v zatřpytění hvězd se podívaly na Skagédiho pohledem tak úpěnlivým a prosebným, ţe mu pronikl aţ
k srdci.
Jedinou ranou rysa zabil, a kdyţ se mladé vydry rozběhly znovu za svobodou, měl takovou radost, ţe zapomněl na svůj hlad. Ale to trvalo
jen chvíli, neţ mu vydry zmizely z očí. Potom se hlad znovu přihlásil, a to tak neodbytně, ţe na místě snědl rysovo srdce, nedbaje kouzelníkova
zákazu. "Vţdyť nikdo nic nepozná," utěšoval se cestou domů a i pak, kdyţ uléhal na loţe. Hned usnul a spal, jako kdyţ ho do vody hodí. Mezitím se
muţi z vesnice vydali na lov, ale kouzlo čarovného vaku uţ neúčinkovalo. Medvěd utekl náčelníkovi zrovna před nosem a ani druhým lovcům se
nevedlo lépe.
"Něco tu není v pořádku," řekli si a utíkali do vsi k Dadahvátovi, aby mu to oznámili. Ten hned poznal, ţe někdo překročil jeho zákaz.
Nemusil hledat viníka dlouho před Skagédiho vigvamem leţel nestaţený rys, a kdyţ ho kouzelník obrátil, uviděl, ţe v jeho útrobách není srdce.
Skagédi je snědl!
"Chlapec musí být potrestán, porušil kouzlo vaku, který mi záviděli šamani z celé Indiánské země. Ten vak posvětil sám Manitú!" Tak
ţaloval rozhněvaný Dadahvát mlčícím muţům a sám stanovil trest:
"Odejdeme do jiných krajů, kde najdeme bohatá loviště, ale ty sám zůstaneš ve vsi o hladu a bez oděvu, protoţe jsi se dopustil těţkého
provinění na svých přátelích."
Tak zněl Dadahvátův tvrdý rozsudek, který Skagédi přijal jako muţ. Jediný z lovců nepronesl ani slůvka ria jeho obranu, jediná z ţen se
na něho soucitně nepodívala. Jen malé Víe vstoupily slzy do očí a skutálely se jí jako hrachy po tvářích.
Všichni odešli a Skagédi zůstal sám. Dlouho seděl v chýši, chvěje se zimou, protoţe ani oheň ho dost nechránil. Naslouchal sněţné bouři.
Najednou se mu zdálo, jako by slyšel kroky. Ano, někdo se blíţí. Vyhlédl, nikoho však nespatřil. Ale nějaký tichý a laskavý hlas pronikal větrnými
poryvy.
"Skagédi, Skagédi... pár kroků od tvé chýše se skrývá ve skalní sluji medvěd. Jdi zabij ho a budeš zachráněn..." domlouval mu hlas
naléhavě. Více se uţ sice neozval, ale to, co řekl, Skagédimu stačilo.
Ráno, kdyţ se vítr utišil, vyšel ven, a neţ se nadál, byl u sluje, kde spal medvěd tvrdým zimním spánkem. Skagédi ho zabil jediným svým
šípem a dovlekl do vigvamu. Z husté koţešiny si ušil nový oděv a měkké mokasíny. Maso rozřezal a připravil k vyuzení. A třebaţe byl večer na smrt
unaven, nemohl dlouho usnout. Myslil na tajemného dobrodince, který mu svou radou zachránil ţivot.
Teprve o půlnoci se octl na okraji říše snů a tou dobou se opět ozval známý hlas: "Skagédi, Skagédi... Zítra tě navštíví Vía. Řekni jí, aby
vyzvala Indiány k návratu. A Dadahvátovi vzkaţ, aby se na tebe uţ nehněval - ţe víš, jak vrátit jeho vaku staré kouzlo."
Skagédi vyběhl z vigvamu do tmy, ale neznámého rádce nespatřil. Jen hvězdy potichu zářily v mrazivé noci.
Vía opravdu přišla. Bála se, ţe Skagédiho uţ nenajde mezi ţivými, a tak sotva ho uviděla, neznala její radost mezí. A jak byla šťastná,
kdyţ se jí chlapec svěřil, ţe můţe Dadahvátovu vaku vrátit jeho moc!
O svém tajemném dobrodinci se však Skagédi ani slovem nezmínil. Jakmile Vía odešla, pustil se opět do práce, kterou včera nedokončil.
Večer se uloţil u ohně a nemohl se ani dočkat noci, celý vzrušený nadějí, ţe zase uslyší laskavý hlas. A také ho brzy uslyšel: "Skagédi, Skagédi...
Aţ přinese Dadahvát svůj vak, vezmi ho do svých rukou. Potom se ptej lovců jednoho po druhém, co chtějí ulovit. A vţdycky kdyţ uslyšíš přání,
otevři vak a vyskočí z něho silný medvěd, lehkonohý jelen, sněţný králík, kaţdé zvíře, které budou Indiáni chtít. Ty sám však nevyslovuj ţádné
přání. Vezmi si, co ve vaku zbude, a přines mi to do vigvamu. Teď ti nepovím kam, ale poslechneš-li mne, sám najdeš cestu."
Druhého dne se Indiáni vrátili do vsi a kouzelník, jemuţ Vía vyřídila vzkaz, podal chlapci svůj vak.
"Ukaţ tedy, co umíš," řekl zvědavě.
Skagédi vzal vak do svých rukou a obrátil se k lovcům. "Které zvíře chceš ulovit?" zeptal se nejdřív náčelníka.
"Medvěda," zněla odpověd' a vzápétí se hrabal z vaku rozespalý huňáč.
"A co ty?" pokračoval Skagédi v dotazech, obraceje se tentokrát k náčelníkovu synovi.
A jen v pohádce si lze představit, co následovalo. Indiáni volali svá přání jeden přes druhého a Skagédi nestačil otvírat a zavírat vak, jak
odtud zvířata vyskakovala.
Nakonec sáhl dovnitř sám. Hluboko na dně leţelo cosi měkkého, a kdyţ to Skagédi vytáhl, poznal, ţe je to tlapa vydry. Rychle ji schoval,
navlékl si sněţnice a šel hledat obydlí neznámého.
Nevěděl, kudy se má dát, ale sněţnice jej samy vedly stále stejným směrem.
Na konci lesa spatřil malou okrouhlou chatrč. Nikdy tady nestála, a musí tedy patřit mému příteli, usoudil Skagédi a vstoupil.
Obydlí bylo prázdné. Všude se povalovaly zbytky ryb a hoch cítil vy·dří pach. Poloţil tlapu na zem a pospíchal zpátky k táboru, aţ ho
zastavilo volání: "Skagédi... "
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Jinoch se ohlédl a k svému údivu viděl, ţe v místech, kde chatrč stála, se teď rozlévají vody velikého jezera.
"Skagédi... za to, ţe jsi vysvobodil moje děti z drápů rysa, neztratí Dadahvátův vak nikdy svou moc. Také ta tlapa, co jsi přinesl, patřila
mně."
"Mně, mně," opakovala ozvěna v horách.
"Pamatuj však, ţe nesmíte klást pasti na vydry, jinak mé přátelství ztratíte."
Teprve teď zaslechl jinoch šplouchnutí a uviděl na jezeře kola, jako kdyţ velká vydra skočí do vody.
Čekal ještě, zda se znovu neobjeví, ale hladina zůstala klidná. Zato na okraji lesa zahlédl Víu, která mu šla naproti.
"Vío, Vío!" vykřikl a rozběhl se za ní. Vypověděl jí všechno, co slyšel a co proţil a kdyţ přišli domů, svěřil to i ostatním Indiánům.
Nikdy potom se uţ nestalo, aby vesnice hladověla, neboť kmen ţil s vydrou v přátelství a Dadahvátův vak byl pořád plný.
Zde, kdekoliv v ději, je nutné dozvědět se třeba od Dadahváta, že tomahawk od Manitoua má dýmku ze dřeva. A třeba až ke konci
příběhu bychom od Skagédiho měli slyšet, že další indicie o tomahawku máme hledat u Dcery bizonů.

Dopoledne:

Přijde chlapec z příběhu a řekne nám, ţe se mu přihodil neuvěřitelný příběh, o který by se s námi rád podělil.
Navíc by byl rád, kdyby se ten příběh dozvědělo víc lidí a nás pouţije jako prostředek k jeho šíření. On ţe nám ho ale
řekne celý jen pod podmínkou, ţe projdeme zkouškou jeho kmene.
Hra „Na Bohy“
Bude se hrát klasická hra na bohy. Děti budou chodit po týmech od vedoucího k vedoucímu a opakovaně plnit
úkoly. Ve chvíli, kdy se dostanou aţ k poslednímu, získají zašifrovanou část legendy. Po té, co ji rozluští a dají
společně dohromady, si ji přečtou a dozví se od chlapce, ţe mají secvičit scénky na základě tohoto příběhu.
Zajištění: Hugo
Kostýmy: Chlapec z příběhu (Skagédi)
Materiál: Zašifrovaná část legendy
Odpoledne:

Hra „Divadlo“
Děti secvičí a zahrají své scénky. Přijde se na ně podívat i chlapec a pomŧţe vedoucím s hodnocením. Za
dobře odvedenou práci je pochválí a řekne, ţe nedaleko od tohoto místa se nachází jezero z příběhu a v něm, ţe ţije
zmiňovaná Vydra. Ta, ţe prý ví něco málo o tom, kam se máme vydat v našem putování za tomahawkem. Informace
však vydá pouze zdatným plavcŧm, kteří se nebojí splnit její plaveckou dráhu.
Zajištění: Hugo
Kostýmy: Chlapec z příběhu (Skagédi)
Materiál:
Večer:

Hra „Plavecká olympiáda“
Děti přijdou po skupinkách k zátoce, kde budou připraveny dvě verze závodu. Pro plavce a neplavce. Plavcŧm
i neplavcŧm z týmŧ se mŧţe měřit čas.
Disciplíny budou následující:
 Plavci: Slalom mezi balónky, podplouvání klády, zasahování terče míčem, prolézání duší, plavba pod vodou
atd… bude to vţdy blízko od břehu aby měl plavec případně moţnost odpočinout si u břehu.
 Neplavci: disciplíny budou co moţná nejpodobnější, ale vše se bude odehrát ve zmenšeném měřítku na
mělčině, kde i malé děti budou mít vodu maximálně po prsa.
Kdyţ všichni dokončí plaveckou dráhu, osuší se a budou pohromadě, přijde chlapec a sdělí jim, ţe opět slyšel
onen kouzelný hlásek, který mu říkal, aby nám vyřídil dané informace o tomahawku a kam mají jít dále.
Zajištění: Hugo
Kostýmy: Chlapec z příběhu (Skagédi)
Materiál: Balonky, míč, duše, atd…
Mokrá verze:

 dopoledne: procvičování dovedností a zkoušky případné plnění jednotlivých bodŧ, či na poradě zmiňované
přednášky vedoucích o daných tématech.
 odpoledne: příchod chlapce + divadelní scénky (bez bohŧ, pouze s luštěním)
 večer: země-město a další klasické hry do sychravého počasí. Případné sprchování, atd…

5.8.2013, pondělí
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Tatanga Venža – Dcera bizonů
Tatanga Venža – Dcera bizonů – žila v dávných časech, jí se proto musíme zeptat ve vhodnou chvíli na tomahawk od Manitoua.
Pokud budeme vnímaví, dozvíme se, že na jeho topůrku nebyly jen hvězdy, ale i slunce a měsíc…
Indiánský kmen se stěhoval na nové místo. Jeden ze psů měl táhnout za sebou nosítka s malou holčičkou. Před nosem toho psa však náhle
proběhl zajíc. Pes rázem zapomněl na svůj úkol a pustil se nezadrţitelně za ním. Kdyţ se po dlouhém čase vrátil zpět, měl nosítka prázdná. Indiáni
prohledali celý kraj, ale děvčátko jiţ nikdy nenašli. Malého nemluvněte leţícího v prérii se ujali bizoni. Dali jí jméno Tatanga Venţa – Dcera bizonů a
vychovali jí. Kdyţ dospěla, řekli jí o jejím lidském původu a ona se rozhodla odejít tam, kam patřila – k lidem. Tatangy se ujala osamělá stará ţena,
jejíţ týpý bylo rozedrané a stálo aţ na kraji vesnice. Tam si Dcery bizonů všiml Takonagu, syn náčelníka. Měli se oba rádi, přesto však byla Tatanga
smutná. Přijímala dary od Takonagy, ale sama neměla co nabídnout. Tehdy poprvé zavolala bizony na pomoc a ti jí přinesli důstojné dary, kterými
mohla uctít syna náčelníka. Dlouho po tom, kdy jiţ byla Takonagovou ţenou, hrozil celému kmenu hlad. Tehdy Tatanga zavolala bizony podruhé.
Indiáni však museli slíbit, ţe s nimi uzavřou smlouvu. Celé bizoní stádo se přihnalo a indiáni dodrţeli své slovo. Od té doby měli vţdy dostatek a
hladem nikdy netrpěli. Zabili jen tolik bizonů, kolik opravdu potřebovali. A tak se také domluvili pro všechen příští čas. Jen tehdy totiţ budou indiáni
svobodni, dokud na prérii budou ţít bizoni…
Tatanga Venža nám také řekne indicii k dalšího hledání tomahawku: „Buďte bystří – zanedlouho se bude konat velká slavnost
(=svatba). Jeden z indiánů na ní bude pro vás mit informaci, kde hledat.“

Dopoledne:

Dopoledne přijde za dětmi Hakadah a řekne jim, ţe našel stopy, které by je mohly zavést za Tatangou
Venţou, která nejspíš má informace o tomahawku (+ omáčka okolo). Mezitím napevno rozmístíme po táboře několik
(8 – 13) stop (hádanek). Řešením kaţdé hádanky bude jedno všeobecně známé místo v okolí, kde mŧţe ale i nemusí
být část legendy (přibliţně na 2/3 míst bude). Místo bude označeno fáborky. Úkolem týmŧ je vyluštit hádanku, jít na
určené místo a zároveň sledovat, kam šly ostatní týmy, aby nešli někam, kde jiţ 100% nic nebude. Hra je bodovaná
po týmech podle počtu částí legendy, měli by se tedy snaţit i o to, jít na některé místo „nenápadně“, aby tam případně
šel konkurenční tým a ztratil tak čas. Hra je časově omezená (oběd) a pokud se stane, ţe se některý tým „zasekne“
(tzn. nebude moc vyřešit ţádnou další hádanku), je moţnost jim napovědět za nějaký úkol – toto ale aţ dejme tomu
v druhé polovině, rozhodně ne od začátku. Týmy musí chodit pohromadě a pokud na nějakém místě nic nebude, nelze
zjistit, jestli tam nic nebylo od začátku nebo to jiţ někdo sebral.
Zajištění: Yellen a Maverick
Kostýmy: Hakadah
Materiál: části legendy 2x, hádanky, připínáčky
Odpoledne:

Pokud se jim nepodaří získat všechny části legendy, dostanou zbytek opět za nějaké bodované týmové úkoly
(aby měli celou legendu).
Ihned po tom se v táboře objeví Obchodník, který nám řekne, ţe by potřeboval peníze na svoje obchody a
výměnou za ně nám mŧţe dát informace o Tatanze Venţe, o které slyšel, ţe ji hledáme. V lese u ţelezné-zelené se
bude hrát „upravený“ klondaik. Větší, přibliţně trojúhelníkové ohraničené území, kde budou zahrabány mince/korále
apod. rŧzné ceny (5, 10, 20, 30, 50, 75, 100). Území bude mít jen jeden vstup (vyběhnutí mimo = ztráta ţivota a všeho
co má dané dítě u sebe) a zároveň se tam budou vyskytovat velcí jako hlídači, kteří budou chytat. Pokud je někdo
chycen, odevzdá vše co má u sebe a běţí si pro ţivot k označenému stromu mimo území. Kořist si vedoucí buď nechá
u sebe nebo ji vrátí do hry (podle toho, na jak dlouho to budeme chtít protáhnout). Poblíţ vchodu do území se
vyskytuje „bílý obchod“ (omezení počtu mincí/korálkŧ prodaných najednou, nevykupuje hodnoty 75 a 100, je neustále
otevřen, nepřemisťuje se a je bezpečný). Dále tam jsou 2 „černé obchody“, kde vykupují vše a není tam ţádné
omezení ale mohou měnit ceny, mohou se přemisťovat, mohou nečekaně zavřít a protoţe se vyskytují vně území,
mohou tam být děti chyceni při čekání ve frontě. V kaţdém obchodě je jeden vedoucí, který zapisuje na papír kolik mu
toho kdo přinesl.
Zajištění: Yellen a Maverick
Kostýmy: Obchodník
Materiál: mince/korále atd., fáborky
Večer:

Večer za dětmi opět přijde Obchodník a za určitý obnos peněz jim prozradí, kde se nachází Tatanga Venţa
(ostrov za zelenou budkou). Protoţe ale je ta cesta nebezpečná, tak musí jít maximálně po dvojicích. Klasická cesta
po znameních, kde na konci bude čekat Tatanga, které aţ se správně zeptají, tak jim řekne, ţe na Manitouově
tomahawku (topŧrku) nebyly jen hvězdy, ale i slunce a měsíc… Dále jim také řekne indicii k dalšímu hledání
tomahawku: „Buďte bystří – zanedlouho se bude konat velká slavnost (=svatba). Jeden z indiánŧ na ní bude pro vás
mít informaci, kde hledat.“
Zajištění: Yellen a Maverick
Kostýmy: Tatanga Venţa
Materiál: znamení na cestu (svíčky/alobal/fáborky)
Volitelné:
Oddíl Poutníci
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Na vyplnění času, pokud to bude nutné, je moţné buď před večeří (po „klondaiku“) a nebo po večeři (před
cestou za Tatangou) si zahrát nějakou kratší hru s bizony – do tábora bude vymyšlena :)

6.8.2013, úterý

10. Etapa: Bláťa

Vedoucí dne: Yellen

Indiánská svatba– příběh o barevném pírku
Mladý muţ se stal náčelníkem malého kmene indiánů a chtěl se oţenit. Nedovedl si vybrat z dívek svého kmene a jednou, kdyţ nasedal do
své kánoe u řeky, všiml si dívky, která právě na druhém břehu nabírala vodu do nádoby. Sotva ho ale spatřila, utekla od břehu a nádoba zůstala
leţet na břehu. Dívku viděl náčelník jen krátce, ale zaujala ho. Doplul aţ k protějšímu břehu, vzal do rukou nádobu a rozhodl se dívku najít. Šel po
stopách, ale ty po chvíli ztratil. Lesem se klikatilo několik cest a nevěděl, po které se vydat dál. Naslepo se vydal po jedné z nich, a kdyţ došel na
kraj lesa, ukryl se za stromy. Viděl obrovský indiánský tábor plný válečníků… Vyrazilo mu to dech, ten tábor tu nemohl dlouho stát, ţádný tak velký
kmen v jejich okolí neţil… Zapomněl na nádobu a rychle se vrátil zpět.
V noci mu dívka ani cizí kmen nedal spát a tak se ráno rozhodl vydat se na druhý břeh opět. Ale čekalo ho nové překvapení – kdyţ prošel
lesem, na planině jiţ ţádný tábor nebyl. Jen několik vyhaslých ohnišť. Prošel tím místem a tu mu zrak padl na hliněnou nádobu, kterou dívka
nabírala vodu! Vzal ji do rukou a v nádobě bylo jedno pírko s barevným znamením… pochopil a vydal se na cestu, hledal pírka, která, jak si myslel,
dívka nechala cestou právě proto, aby ji našel. Putoval polovinu dne a před polednem narazil na indiánský tábor. Nestačil se ani rozhlédnout a zajali
ho cizí bojovníci a předvedli před náčelníka. Byl to starý muţ a ptal se ho, co tu dělá. Mladý náčelník šel s pravdou ven, řekl o dívce u řeky, o
nádobě, co jí chtěl donést... a stařešina se rozesmál. Řekl mu, ţe má tři dcery (klidně čtyři, podle počtu týmů:) a ţe jedna z nich mu vyprávěla o
mladém muţi, který na ní hleděl z protějšího břehu. A ţe pokud ji opravdu chce za ţenu, musí ji mezi ostatními poznat a hlavně musí i ona chtít se
jeho ţenou stát. Ať se vrátí ke svému kmeni, ţe za nimi přijdou do jejich tábora.
Jak řekl starý náčelník, tak se stalo. Neuplynulo mnoho času a jiţ z dálky se krajinou ozýval zpěv a zvuk píšťal. Do tábora mladého náčelníka
dorazila delegace. Ale jaká! V čele jel na koni starý náčelník, za ním několik bojovníků a také tři krásné a téměř na oko stejné náčelníkovy dcery –
trojčata!
Mladý náčelník nedal na sobě znát překvapení a uvítal celou delegaci ve svém táboře. Indiáni se sbratřili rychle a přišel čas, aby mladý
náčelník dokázal dívku poznat. Předstoupily před něj všechny tři dívky společně a měl si vybrat tu jedinou. Dlouho se díval do jejich tváří, byly stejně
krásné a pestře oblečené, aţ oči přecházely. A pak si všiml u jedné z nich malého předmětu… Ještě chvíli se díval na všechny tři a pak se ohlédl po
starém náčelníkovi a řekl, která z dívek je ta, co si chce vzít za ţenu. Stařešina se zamyslel a zeptal se mladého náčelníka, jak dívku poznal. A
mladík nechtěl lhát a řekl, ţe ta pravá dívka má ve vlasech pírko, které bylo v nádobě i na cestě k jejich tábořišti.
Starý náčelník pokýval hlavou, protoţe mladý muţ prošel zkouškou. O pírku ve vlasech totiţ dobře věděl.
Příběh skončil radostně, protoţe indiánka mladíka chtěla, i kdyţ se jej poprvé u řeky bála. Slavila se svatba v obou táborech. A po čase se
mladým manţelům narodila trojčata – tři chlapci. Inu i Manitou má smysl pro humor:)
A někde v průběhu celé téhle slavnosti by měla být ukrytá informace o tom, že dávný tomahawk je vyzdoben tolika barevnými pery,
kolik nevěst bylo na této slavnosti ;) A také, že další indicii se dozvědí v království draka!

Dopoledne:

Ofiko vyhlášení, ţe se bude konat turnaj ve volejbale/fotbale, jiţ dát předen na nástěnku listinu, kvŧli registraci
týmŧ.
Na ranním nástupu, aţ bude vytaţená vlajka na stoţár a vše bude ok, těsně před pozdravem projde kolem
nástupu nebo prostě tak, aby ho děti viděli, mladý náčelník (jméno vymyslím), který si to pošine do zátoky k molu klidně mŧţe popoběhnout. Na druhém břehu zátoky uvidím indiánskou dívku, která bude mít však šál přes obličej, tak
aby on ji neviděl, a bude nabírat vodu do nádoby. Zmerčí ho a lekne se, jak se lekne, nechá tam nádobu a uteče.
Mladý náčelník se rozeběhne a poběţí za indiánkou, ale nalezne jen a pouze nádobu a u ní barevné pérko. V tu chvíli
začne hra pro děti, vydáme se po stopách indiánky, která nechává barevná pérka (fáborky) pro kaţdou skupinku.
Cestu i úkoly pořeším, ale bude dobré, kdyţ mi tak 3 vedoucí pomohou a z toho jeden bude Michal, ke kterému
dojdou skupinky jakoţto ke starému náčelníkovi. Ten jim sdělí, to co je v legendě a to, ţe pokud chce tu, kterou viděl,
musí si jí vybrat ze všech nevěst, které mu předvede. Nějaký ten zápas v trunaji. Oběd.
Zajištění: Bláťa
Kostýmy: mladý náčelník, starý náčelník, indiánka
Materiál: barevná pírka, nádoba na vodu, připínáčky
Odpoledne:

Po sváče bych dala fotbálek nebo volejbal? - pokračování turnaje:-)
Po obědě přijde starý náčelník za dětma a řekne jim, ţe přijde mladý náčelník s tím, ţe si vybere nevěstu, ale
tu si vybere aţ po tom, co z kaţdého týmu vyberou jednu nebo dvě krásné dívky a ty nastrojí a připraví pro svatbu,
kdyby si jí náhodou vybral. A ţe je nutné, aby kaţdá nevěsta měla něco vyrobeného nebo udělaného od kaţdého
človíčka z týmu, stačí třeba jen náramek. Také jim sdělí, ţe je zapotřebí vykopat díru blízko ohniště, kde přesně to si
určíme. Díra musí mít nejméně metr do hloubky, čím více tím lépe – tím by se mohlo zaměstnat další kus skupinky.
Kdyby se ptali proč, tak se to doví, aţ přijde ten správný čas. A ještě jedna věc je, ţe se musí k ohništi nasbírat hodně
dřeva a kaţdá skupinka musí mít nejméně čtyři velké placaté kameny.
Pak přijde mladý náčelník a bude si vybírat - je nutné, abychom všichni byli v indiánském, a skupinky, aspoň
doufám ho budou přesvědčovat, ţe ta jejich je ta pravá a jediná! (musíme jim to my velcí vnuknout) :-)
No jenţe on si nevybere ani jednu z holčiček, ale vybere si tu co byla opravdu ráno u vody a to z dŧvodu toho
barevného pírka, které bude mít ve vlasech. Poté se bude připravovat svatba, která proběhne večer po večeři.
(Nastuduji jak se tento rituál spojení dvou duší dělá opravdu.)
Druţičky – ty čtyři dívky budou mít za úkol si vybrat druţbu, poţádat ho o to a vyšvihnout ho na onu slavnost.
Zajištění: Bláťa
Oddíl Poutníci
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Kostýmy: mladý náčelní, starý náčelník, indiánka
Materiál: věci pro přípravu čelenek, náramkŧ, kostýmŧ atd. zajistím si
Večer:

Pokud to stihneme, další zápas v turnaji.
Poté svatba, kterou bych asi nechala na dětech, komplet v jejich reţii s tím, ţe dostanou instrukce, co je
potřeba tam mít a co ne.
Na konci obřadu nám starý náčelník sdělí další indicii.
Zajištění: Bláťa
Kostýmy: mladý náčelník, starý náčelník, indiánka
Materiál: asi louče, svíčky

7.8.2013, středa

11. Etapa: Bláťa + Hugo

Vedoucí dne: Maverick

Pověst o El Doradu
Jednoho dne se od jezera domů nevrátí náčelníkova ţena s dcerou. Náčelník vyšle do jezera šamana. Ten se vydá na dno jezera do
Království Draka a tam ţenu i s dcerou nalezne šťastné. Nechtějí se vrátit zpátky. Zvěstuje to náčelníkovi a ten se rozzlobí. Šamana vyšle do jezera
podruhé s příkazem, aby ţenu a dceru přivedl. Šamanovi se to nechce udělat, tuší, ţe tím rozzlobí Draka, ale náčelníka poslechne. Vrací se však
s nepořízenou. A Drak čas od času od té doby vylézá z jezera a zvěstuje indiánům různá neštěstí. Indiáni jsou zoufalí, s náčelníkem však není řeč.
Nakonec se ale nechá přesvědčit, ţe je třeba s Drakem ţít v míru a uspořádá velkolepou slavnost. Vrcholem této slavnosti je indián, zlatý muţ – El
Dorado, který na usmířenou rozhazuje ze zlatého voru do hlubin Království Draka drahokamy, zlaté předměty indiánů, protoţe ţivot v míru je jim
bliţší neţ bohatství. Tehdy se indiánům dokonce splní jejich přání a Drak jiţ nikdy nevystoupí z vody, aby jim přinesl neštěstí. Prý je kdesi v horách
takové jezero, kde se tyto obřady konaly. Ale dosud je nikdo nenalezl… Zkusíme se po něm podívat, ale tak ,abychom nerozzlobili Draka.
S Drakem se nejspíš setkáme. A mimo jiné bychom se od něj měli dozvědět, že když mu indiáni věnovali tolik zlata, že sám na tom
vzácném tomahawku vytvořil dvě zlaté linky. Řekne jim také, že další indicii se dozvědí kupodivu od indiána, který se choval velmi
nerozumně… (=Iktiniki)

Dopoledne:

Přečteme si kousek o tom, jak dcera matka se nevrátili a ţe ten náčelník byl úplně hroznej, atd., ale nechal se
přesvědčit. A ţe bude slavnost drakŧ, obrovská slavnost a spojíme to trochu s Čínou. Pouţijeme to, co byla na Marco
Polo, kdy jsme z krabic dělali draky :-) a po poradě to spojím s divadlem, kdy budou vymyslet legendu, kde pouţijou
krabicového draka a budou ho uctívat :-)
POZOR - NUTNO UDĚLAT INDIÁNSKÝ OBĚD, PAČ SESTRA A MÁMA NEVAŘÍ, TAKŢE PŘI DĚLÁNÍ
DRAKŦ SE BUDE DĚLAT I OBĚD - KUŘECÍ PLÁTKY NEBO ČTVRTKY NA KAMENECH V DÍŘE – Neţ se bude
dělat divadlo, je nutné hned po snídani zaloţit oheň, kde budou ony kameny, které si nasbírali den předem a naloţíme
maso s citronem a bylinami, které najdeme a které si nechám dovést – budou se dělat plátky a brambory v popelu
Pokud bude čas - pokračování v turnaji ve volejbale/fotbale.
Zajištění: Bláťa + Hugo
Kostýmy: Nějaké na pŧjčení pro děti
Materiál: vodovky, tempery, krabice, krepáky, barevné papíry. Lepidla, provázky, atd.
Odpoledne:

Ve zprávě bude stát, ţe za odměnu máme nárok na zlato. Zpráva bude mokrá, pač to máme od draka.
Bude klasickej Clondaik, za odměnu od draka, hromady zlata, za které se pak bude vymnovať za zlaté mince
nebo kredity - musíme se domluvit s Yellenem na místě.
Pokračování v turnaji.
Zajištění: Bláťa + Hugo
Kostýmy: jeden indián v banku a pak nějaké čelenky pro zlé indoše
Materiál: valounky - štěrk, zlatý spray, korálky, mince atd - vše na clondaik
Večer:

Další zpráva od Draka.
Dala bych asi volnočasovej. Aktivity, vtipálek a poté se vydáme za drakem, který nám řekne další indicii. Je
zapotřebí, aby byla uţ tma, drak bude schovaný pod molem. Jenţe to nebude tak jednoduché, pŧjdou územím
pavoukŧ, coţ znamená, ţe musí být opravdu potichu a opravdu si dávat pozor – území pavoukŧ znamená, ţe tam
budou velcí, kteří po lese udělají „pavučiny“ z prŧhledné folie. Abychom byli pavouci, musíme být vţdy dva velcí u
sebe, jak, to ještě nevím, musíme vyzkoušet a budeme mít na sobě černé hadry a chtěla bych i černé xichtíky. Děti
pŧjdou po jednom nebo max. dvou, budou na trase max. tři pavouci, kteří kdyţ chytí dítě do svých rukou, tak ho
vemou a obmotaj ho folií jako kokon – samozřejmě bez hlavy a nechají ho tam, klidně, ať si řve to dítě, to bude super
efekt :-D aţ se tak nějak ten zbytek dostane za drakem, dá jim indicii na další den a řekne jim, ţe zbytek, co tam zbyl
je jiţ propuštěn ve stanech – mŧţeme udělat to, ţe si budou muset vykoupit duši, udělat jim třeba tečku na spánek
Oddíl Poutníci
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nebo tak a oni budou čekat něco, kde si budou muset vykoupit duši.
Zajištění: Bláťa + Hugo
Kostýmy: Černé hadry na pavouky, černidlo a xichty
Materiál: svíčky, louče, plachta zelená, nějakou dýmovnici nebo tak, aby mu šel z tlamy kouř, ocas od
Světlanky, polystyren, folie
Po této etapě počítáme s pozdějším budíčkem!

8.8.2013, čtvrtek

12. Etapa: Chumba

Vedoucí dne: Hugo

Iktinikiho stezka
Inktiniki nebyl moc chytrý indián, ale dovedl dobře prodat i to málo, co uměl. Vychloubal se, co všechno dokáţe, ale nikde dlouho u ţádné
práce nevydrţel. Nenaučil se nikdy ničemu pořádně. Jeho šípy nebyly rovné, z lovu přinášel nejméně kořisti, přesto dokázal ostatní přesvědčit o
opaku. Vţdycky našel ochotného indiána, který na vyhlédnutého bizona vystřelit za něj, dokázal přesvědčivě mluvit o tom, proč zrovna teď nemůţe
do boje. Aţ jednou se při lovu ztratil. A kdyţ se v domluvený čas neobjevil na dohodnutém místě, ostatní lovci si řekli – vţdyť je to ten chytrý Iktiniki,
co si se vším vţdycky poradí! A odjeli do tábora bez něj.
Iktinikimu trvalo dlouho, neţ se z hlubokého lesa dostal na domluvené místo. Kůň mu utekl, luk a šípy poztrácel a jediné, co mu zbylo, byl nůţ,
který naštěstí nevyráběl on, ale velmi šikovný indián, který mu ho dal darem. Iktiniky pochopil, ţe pokud chce opravdu přeţít, bude se muset sám
dostat zpátky do svého tábora. A tak se vydal na svou „Iktinikiho stezku“. Byla pro něj náročná, alespoň zpočátku. Musel začít spoléhat sám na své
znalosti terénu, na své schopnosti a tak se na stezce konečně učil být opravdovým indiánem.
Nakonec se Iktiniky dostal zpátky do tábora. Přestal se vychloubat a vyuţívat druhých, naučil se mnohým věcem a stal se skutečně platným
lovcem pro svůj kmen. Od té doby vysílají indiáni mladíky na Iktinikiho stezku, která prověří jejich schopnosti i jejich povahu a utlumí pocit, ţe jiţ umí
vše a lépe neţ starší a zkušení lovci.
Ne nadarmo indiáni svěřují váţná rozhodnutí radě starších. Neboť mládí má sílu, rychlost pro lov i boj, ale málo zkušeností. Kdeţto starší, co
proţili mnoho zim, jiţ rychlosti pozbývají, ale jejich zkušená rozhodnutí bývají pro kmen prospěšná.
Tady se můžeme Iktinikiho při první příležitosti zeptal na tomahawk, ale on se bude chvástat a vymýšlet si. Teprve až „zmoudří“
zkušeností, řekne nám pravdu, co ví: tomahawk má kožené oko, kterým se věší na ruku. A také, že o tomahawku ví Velká hlava.

Dopoledne, odpoledne, večer:

Iktiniki bude od rána s dětmi v táboře. Bude se vychloubat, kolik zabil bizonŧ a co dalšího všechno dokázal. Při
tom například kdyţ bude ukazovat, jak se střílí na bizony tak mu upadne šíp a kdyţ se pro něj ohne a vypadnou mu i
všechny ostatní. Pak se Iktiniki vydá na lov (mezitím se pŧjdem koupat a hrát fotbal, ping pong a další… po čase
přijde jiný indián, který se o Iktinikiho bude bát a poprosí je, aby ho našly. Pŧjdou na klády, kde bude provázkové
bludiště, které děti zavede na Iktinikiho stezku.
Iktinikiho stezka bude nějaký okruh s úkoly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dostanou básničku a na konci stezky ji budou muset umět
Pavučina z provazŧ na doteky
Hod oštěpem do dálky
Chytnutí se stromu na čas (baribal)
Převezení se na druhou stranu na kánoji, popřípadě přeplavat, podle počasí..
Nějaká šifra
Azimuty
10 šišek a trefovat se do jednoho stromu
(Rozdělit se na dvě skupiny, nebo více) a úkol tipu: dvě nohy, 3ruce, jedna hlava a 5 palcŧ (se smí dotýkat
země)
Donést nejmladšího na stoličce na vzdálené místo, tak např. utrhne šišku a donést ho zpět
Seznam stromŧ: musí přinést jeho listy popř. i plody
Skákat k dalšímu úkolu jako ţába (jít k dalšímu úkolu s vyplazeným jazykem)
Sloţit rozstříhaný text písničky, básničky, mapu s vyznačeným místem kam poté pŧjdou
Pin-pongový míček na lţíci
Nošení vody, naplnit např. kýbl = poblíţ tábora (nejspíš i poblíţ zátoky – bude to snazší)
Hádanky

Zajištění: Chumba
Kostýmy: Iktiniki a jeden další indián
Materiál: Věci na cestu: plavky, buzolu, šátek, zápisník (papír) + tuţka

9.8.2013, pátek

13. Etapa: Chumba + Žwejkal

Vedoucí dne: Bláťa

Velká hlava a čarodějnice
Na vrcholku vysoké hory se k nebi tyčil velký skalní útes. Pokrývaly ho vlasy zlé bytosti jménem Velká hlava. Dokázala kaţdému nahnat strach
a indiáni se jí báli.
Oddíl Poutníci
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Tehdy ţila v horách jedna Irokézská rodina, která přišla o své rodiče. Podle zvyku připadlo nejstaršímu z bratrů, aby zajistil rodině obţivu a
začal lovit. Vydal se tedy na lov, ale nevrátil se. Vydal se tedy na lov i druhý bratr, i on však zmizel. Stejný osud potkal třetího bratra, aţ v chýši
zůstal jen nejmladší bratr a velmi starý strýc. Vydali se tedy oni poslední společně do hor, kdyţ uslyšeli nářek vycházející ze země. Vyhrabali v tom
místě polomrtvého muţe. Postarali se o něj a on přišel k vědomí. Poděkoval a vyprávěl jim, jak se vydal na lov za svými bratry, kteří postupně
zmizeli. Nakonec jim prozradil, ţe je bratrem Velké hlavy! Strýc se ho zeptal, zda ji můţe poprosit o pomoc. Muţ se zamyslel a řekl, ţe to by
nefungovalo. Ale ţe mu pomohli, poradil jim, ţe Velkou hlavu přiláká do chýše, ať připraví polena z velkého javoru
Cizinec hned odešel, vyhledal krtka a poţádal ho, ať mu udělá chodbu aţ do hor. Tou chodbou se pak dostal aţ blízko Velké hlavy a vystřelil
na ní šíp, který ji nemohl ubliţit, ale rozzlobil ji. Velká hlava se rozkutálela chodbou a hněvivě dorazila aţ do údolí do chýše. Kdyţ spatřila svého
bratra, tak se mohutně rozchechtala. Strýc se synovcem přinesli javorová polena a Velká hlava je s chutí spořádala Pak řekla, ţe kdyţ jsou tedy
spojenci, řekne jim, co určitě chtějí vědět – kdy jsou jejich bratři. Zmocnila se jich zlá čarodějnice, která umí zpívat tak, ţe kdyţ někdo její píseň
uslyší, promění se v hromádku kostí.
Velká hlava se dokutálela aţ k ní a začala do ní hryzat tak, ţe čarodějnice začala prosit, ať ji uţ nechá. Protoţe na Velkou hlavu ţádná její
píseň nefungovala. Velká hlava zařvala: Nemělas s nikým slitování, kéţ zhyneš! A v té chvíli se čarodějnice sama proměnila v hormádku kostí… A
velká hlava řekla, ţe teď se vrátí do hor, ale aţ poletí ve větru, ať vysloví všichni jména zmizelých bratří. Kdyţ se Velká hlava dala do pohybu
vzhůru, způsobila vichřici a lidé do ní zakřičeli všechna jména, vítr rozprášil dům čarodějnice i zem okolo a z ní všichni bratři vyskákali ţiví a zdraví.
Od té doby se jiţ nikdo nebál jít ani vysoko do hor.
Než nastane oheň a tak… měli bychom se Velké hlavy zeptat na tomahawk. Ta se nám vysměje a řekne, že tomahawk jsme už dávno
viděli. Možná, že nám dojde, že to bylo poprvé u Vinaboje (a když ne, o to to bude zajímavější…)
Měli bychom se za ním vydat a říct mu vše, co víme, tedy že ten pravý tomahawk od Manitoua:

je sekerou i dýmkou zároveň

má třásně z bizoní kůže

má ostří ze železa

má dýmku ze dřeva

na jeho topůrku je sedm hvězd

a také je tam Slunce a Měsíc

má dvě zlaté linky

a tolik barevných per, kolik bylo nevěst na slavnosti

má kožené oko, kterým se věší na ruku
Vinabojo nám dá tomahawk do rukou, abychom si ho prohlédli, zda je to on (představuji si dva tomahawky, s tím, že nám dá
Vinabojo nejdříve ten nepravý, který se bude jen v nějakém drobném detailu lišit od toho pravého. Buď na to přijdeme, nebo ne. Pokud
ano, vytáhne ten pravý, abychom ho odnesli starému náčelníkovi Vintuů (podle času ještě ten den, nebo náčelník přijde až poslední den
na nástup…). Pokud budeme tvrdit, že ten nepravý je pravý, budeme mít smůlu my, Vinabojo nám ten pravý ukáže, řekne, že jsme sice
prošli dlouhou cestu, ale že náčelníkovi Vintuů tento tomahawk odnese sám… (Jiná varianta konce: zvolíme ten nepravý a Vinabojo nás
nechá s ním odejít. Když přijdeme k náčelníkovi Vintuú (nebo náčelník k nám), řekne rovnou, že tento tomahawk je nepravý, nechá nás ho
prohlédnout a když nebudeme vědět proč, vyjmenuje postupně všechny znaky. Pak nás nechá dojít pro pravý tomahawk ještě jednou...!)

Dopoledne:
Na vrcholku vysoké hory se k nebi tyčil velký skalní útes. Pokrývaly ho vlasy zlé bytosti jménem Velká hlava. Dokázala kaţdému nahnat strach a indiáni se jí báli.
Tehdy ţila v horách jedna Irokézská rodina, která přišla o své rodiče. Podle zvyku připadlo nejstaršímu z bratrů, aby zajistil rodině obţivu a začal lovit. Vydal se tedy na lov, ale nevrátil se.
Vydal se tedy na lov i druhý bratr, i on však zmizel. Stejný osud potkal třetího bratra, aţ v chýši zůstal jen nejmladší bratr a velmi starý strýc.

Přijde strýc a poví dětem o hlavě, ztracených bratrech a poprosí je o pomoc při hledání.
Vydali se tedy oni poslední společně do hor, kdyţ uslyšeli nářek vycházející ze země. Vyhrabali v tom místě polomrtvého muţe. Postarali se o něj a on přišel k vědomí. Poděkoval a vyprávěl
jim, jak se vydal na lov za svými bratry, kteří postupně zmizeli. Nakonec jim prozradil, ţe je bratrem Velké hlavy! Strýc se ho zeptal, zda ji můţe poprosit o pomoc. Muţ se zamyslel a řekl, ţe to by
nefungovalo.

Vydají se po skupinkách (každá skupinka bude hledat v jiném území) kde najdou polomrtvého muže „bratra velké hlavy“ ten jim
řekne, že by jim mohla hlava pomoct, ale musí jí přilákat a dát jí polena.
Budou muset získat polena javoru (ty získají tím, že každý tým nařeže vaničky dříví ??? kolik ??? .
Jako další si musí vyrobit luk, aby mohli hlavu vylákat.

Zajištění: Chumba + Žwejkal
Kostýmy: Strýc, Bratr Velké hlavy
Materiál:
Odpoledne:
Ale ţe mu pomohli, poradil jim, ţe Velkou hlavu přiláká do chýše, ať připraví polena z velkého javoru
Cizinec hned odešel, vyhledal krtka a poţádal ho, ať mu udělá chodbu aţ do hor. Tou chodbou se pak dostal aţ blízko Velké hlavy a vystřelil na ní šíp, který ji nemohl ubliţit, ale rozzlobil ji.
Velká hlava se rozkutálela chodbou a hněvivě dorazila aţ do údolí do chýše. Kdyţ spatřila svého bratra, tak se mohutně rozchechtala. Strýc se synovcem přinesli javorová polena a Velká hlava je
s chutí spořádala

Hlavu vylákají tak, že trefí šípem určené místo „terč“. Hlava se dokutálí do tábora, kde sní polena a poví jim, kde jsou bratři. A jak je
mají vysvobodit. Vysvobodí je tím, že přemůžou čarodějnici.

Zajištění: Chumba + Žwejkal
Kostýmy: Velká hlava
Materiál:
Večer:
Zde také: slavnostní večeře, čajový obřad (Opičák), oheň, palivecká slova.
Počítat s časem na přípravu hranice (před večeří) a pochodní (nasbírat smůlu, vyrobit…)
Velká hlava se dokutálela aţ k ní a začala do ní hryzat tak, ţe čarodějnice začala prosit, ať ji uţ nechá. Protoţe na Velkou hlavu ţádná její píseň nefungovala. Velká hlava zařvala: Nemělas
s nikým slitování, kéţ zhyneš! A v té chvíli se čarodějnice sama proměnila v hormádku kostí… A velká hlava řekla, ţe teď se vrátí do hor, ale aţ poletí ve větru, ať vysloví všichni jména zmizelých
bratří. Kdyţ se Velká hlava dala do pohybu vzhůru, způsobila vichřici a lidé do ní zakřičeli všechna jména, vítr rozprášil dům čarodějnice i zem okolo a z ní všichni bratři vyskákali ţiví a zdraví. Od té
doby se jiţ nikdo nebál jít ani vysoko do hor.

Než nastane oheň a tak… měli bychom se Velké hlavy zeptat na tomahawk. Ta se nám vysměje a řekne, že tomahawk jsme už dávno
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viděli. Možná, že nám dojde, že to bylo poprvé u Vinaboje (a když ne, o to to bude zajímavější…)
Měli bychom se za ním vydat a říct mu vše, co víme a to je, že ten pravý tomahawk od Manitoua:

je sekerou i dýmkou zároveň

má třásně z bizoní kůže

má ostří ze železa

má dýmku ze dřeva

na jeho topůrku je sedm hvězd

a také je tam Slunce a Měsíc

má dvě zlaté linky

tolik barevných per, kolik bylo nevěst na slavnosti

má kožené oko, kterým se věší na ruku
Vinabojo nám dá tomahawk do rukou, abychom si ho prohlédli, zda je to on (představuji si dva tomahawky, s tím, že nám dá
Vinabojo do rukou ten nepravý, který se bude jen v nějakém drobném detailu lišit od toho pravého. Buď na to přijdeme, nebo ne. Pokud
ano, vytáhne ten pravý, abychom ho odnesli starému náčelníkovi Vintuů (podle času k nám klidně přijde až poslední den na nástup…).
Pokud budeme tvrdit, že ten nepravý je pravý, budeme mít smůlu my, Vinabojo nám ten pravý ukáže, řekli, že jsme sice porošli dlouhou
cestu, ale že náčelníkovi Vintuů tento tomahawk odnese sám…

Háček na září:

K ohništi přijde (nebo jinak, dle situace a času, tohle je opravdu variabilní), bytost, co se představí jako
„Ctihodná matka“. Prohlíţí si nás a říká, ţe se na nás přišla podívat, aby viděla, co jsme zač. Protoţe v proroctví jejího
řádu je napsáno, ţe se vydáme ke hvězdám a uţ to nebude tak dlouho trvat a přijde se pro nás „Hvězdář“.
V rukách má krabičku a říká, ţe tahle je z jejich světa a prověří kaţdého, co je schopen snést a vydrţet. Ale ţe
ji dnes neotevře, ţe se však všichni jednou setkáme. A se slovy, ţe „vesmír je veliký a moc řádu nekonečná…“ se
vytratí do tmy a zanechá nás napospas našim otázkám, co to všechno mělo znamenat…
Zajištění:
Kostýmy:
Materiál etapa:
Materiál háček na září:

Chumba + Žwejkal
Velká hlava, Vinabojo
Tomahawky (Michal)
Nejmenovaná magická krabička + „Ctihodá matka“ = háček na září (Michal)

10.8.2013, sobota

Vedoucí dne: Opičák

14. Etapa: Michal & co.

Dopoledne:

Možná i hry, ale hlavně…
 Úklid, balení
 Poslední nástup, vyhodnocení, ocenění
 Odchod na vlak – brzký:)
Zajištění: Všichni:)
Kostýmy: Čeptaweh, Hakadah, dál se uvidí:)
Materiál: Odměny a podobně

Týmy – děti, velcí, jména týmů, barvy čelenek
Barva: zelená
Jméno:

Barva: modrá
Jméno:

Barva: oranžová
Jméno:

Barva: červená
Jméno:

Opičák, Maverick

Žwejkal, Světlana / Michal

Bláťa, Chumba

Hugo, Yellen

Ronja
Míša R.
Řízek
Šnek (Denča)
Martin S. Brázda
Dan (Holeček)

Miky
Michal J.
Anče
Danča K.
Tereza S.
Nela
Mája

Zdenda
Kačka Z.
Tesák
Viky
Lentilka
Fífa

17
12
10
9
9
7

15
11
11
10
7
5

12
13
13
10
10
8
5

Diana
Krtek
Dan (Beneš)
Eliška
Evelin
Dan (Korda)

13
13
10
9
8
7

Barvy čelenek dětí dle týmŧ, dospěláci: jednotná barva – ţlutá.

Postavy a kostýmy
Postava:
Hakadah
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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Z prvních lidí

Kdo ji hraje:
Michal

Kostým jaký a zajišťuje:
Poutník a kus indiánského hadru – Michal
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Čeptaweh
Dcera šamana Čipevajŧ
Šaman Čipevajŧ
Hedvábný vlas
Bizoni
Přítel bizonŧ
Tinglita
Havran
Obchodník
Tatanga Venţa
Mladý náčelník
Starý náčelník
Indiánka
Taryenyawagon
Kamenní obři
Strýc
Bratr Velké hlavy
Velká hlava
Vinabojo
Skagédi
Iktiniki
Ctihodná matka

Dcera Manitoua
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě – Dcera bizonŧ
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
v etapě
háček na září

Bláťa
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
na místě
Bláťa :)

Bláťa má
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Chronos – černý plášť – Michal
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Potření jílem z potoka
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Co dŧm dá
Cokoliv neindiánského, spíš kosmického, co najdeme:)

Indiánská jména
Akapo

ten, který je moudrý

MATCHITISIW

ten, co má špatný charakter

Akira

nebojí se zimy

MATOSKAH

bílý medvěd (jméno kmene Siouxŧ)

Alika

veselá veverka

MATUNAAGA

bojující

Alisa

hledající

MATWAU

nepřítel

Alum

znalec tajných znamení

MAZA BLASKA

ploché ţelezo, meč (jméno kmene Dakota)

Amira

hledá klid a mír

MEGEDAGIK

zabije mnoho nepřátel

Ananda

nebojí se hadŧ

Meherin

z kmene Meherinŧ

Anika

královna květin

Mehmet

přišel z daleké země

Anta

bystrá liška

Meldwin

silný jako medvěd

Antea

krásná a vzdálená

MELKEDOODUM

ješita

Araja

rŧţe kvetoucí kaţdý den

MELVERN

neznámý význam

Aran

havraní muţ

MILAP

rozdělí se s ostatními

Arista

prŧzračná bystřina mezi kameny

MINGAN

šedý vlk

Arko

mrštný, hbitý lovec

MINNINNEWAH

vichřice (jméno kmene Cheyenne)

Asak

pramen, který nevysychá

MISU

vlnící se potok (jméno kmene Miwok)

Avatea

ta, která získá moc

MOCHNI

mluvící pták (jméno kmene Hopi)

Awatár

zlatý muţ, bratr El Dorada

MOJAG

nikdy tichý

Bineši

Šedá volavka

Mokhama

narozený v deštivých dnech

Bora

paní lesa

MOKI

jelen (jméno kmene Hopi)

Borea

sestra všech stromŧ

MOKOVAOTO

černý kotlík

Degandawida

druhý náčelník

MOLIMO

nést pěšky do stínu (jméno kmene Miwok)

Dein

velký medvěd

MOMUSO

jméno kmene Miwok neznámý význam

Dina

velká medvědice

MONA

shromaţďuje semena plevele (méno kmene Miwok)

Egem

velký bizon

MONGWAU

sova (jméno Hopi)

Elia

tajná orchidea

Monotawan

Severní hvězda

Erin

sluneční dívka

MOTEGA

nová šipka, nový šíp

Evek

rozumí řeči koní

MUATA

ţluté oblečení uvnitř hnízda (jméno kmene Miwok)

Florika

ta, co má ráda květiny

MUKKI

dítě

Gandéweh

pozná šamanovo tajemství

MURACO

bílý měsíc

Ganéša

ovládá velká zvířata

Nenet

vzdálená země

Gnómon

syn bouře

Nottoway

z kmene Nottowayŧ

Gwan

syn bleskŧ

Nšoči

dcera Apačŧ

Hamak

syn pouště

Olmi

zlatý šíp

Hawk

naučí se zacházet s tomahawkem

Orebu

měsíční muţ

Hiawa

pomáhá náčelníkovi

Orore

orlí pero

Hiawatha

stane se jednou náčelníkem

Orui

orel v oblacích

Hinokaga

Šedá sova

Owachira

stopař

Cherokee

z kmene Cherokee

Pyteas

nebojí se supŧ

Oddíl Poutníci
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Ibirinoko

z kmene Ibirinoko

Qelix

učí se ovládat sílu

Ihvi

syn větru

Rag

plíţivý had

Ilelbis

ten, co rozdává klid

Raika

ta, která dovede létat

Inan

dlouhá cesta

Rajana

jde ke slunci

Irokéz

z kmene Irokézŧ

Rawindra

vzácný drahokam

Ivava

nejkrásnější květ

Reia

pramen poznání

Ivia

vonná květina

Rikan

ten, který pomáhá mladším

Jara

má ráda teplé dny

Riki

stříbrný jelen

Jawana

rozumí řekám

Ronika

srdečná

Johal

bizonek

Saga

ta, která má tajemství

Kalum

umí zaţehnout dýmku míru

Siana

vyroste do velké výšky

Karos

zná ptačí řeč

Simi

silný duchem

Kuraka

rád(-a) se hřeje u ohně

Simo

silný tělem

LANU

bezejmenný

Singu

tichá mýtina

LAPU

cedrová kŧra

Sonor

rozdává druhým

LEN

flétna

Šingebis

Modrá potápka

LENNO

muţ

Tao

tichý stopař

Letha

nebojí se tmy

Taratoa

ohnivý šíp

LEYATI

tvarovaný jako abalone skořápka

Tatokano

Bystrá antilopa

Lilu

nebojí se deště

Tawakinah

Skalnatá hora

LISE

lososí hlava stoupající nad vodu

Telkilai

Hnědá lasička

LIWANU

vrčící medvěd

Thule

zná poklady ukryté v zemi

LOKNI

padající déšť na střechu

Timbu

velký lovec ryb

LONATO

pazourek

Titu

je vţdy tam, kde má být

LOOTAH

červený

Totora

vysoká borovice

Madowk

přítel dobrých bledých tváří

Tricia

umí klást pasti

MAHKAH

země (jméno kmene Siouxŧ)

Turun

šumící les

MAHPEE

nebe (jméno kmene Siouxŧ)

Vlkava

nebojí se vlkŧ

MACHAKW

nadrţená ropucha (jméno kmene Hopi)

Vuk

vŧdce všech vlkŧ

MACHK

medvěd

Wagamed

starší rodu

MAKKAPITEW

ten, co má velké zuby

Wahé

silný hlas

MAKYA

orlí lovec (jméno kmene Hopi)

Waia

moudrá sova

Mančarua

ten, který se nebojí tmavé dţungle

Wakan

moudrý vlk

MANIPI

úţasný(-á)

Watutka

stráţkyně ohně

MANTOTOHPA

čtyři medvědi (jméno kmene Cheyenne)

Wéga

zářící jako hvězda

Marita

poupě

Wesa

sivá veveřice

Masalie

hlučný vodopád

Winona

usměvavá

MASICHUVIO

šedý jelen (jméno kmene Hopi)

Work

nebojí se ţádné dřiny

MASKA

silný

Yag

malý medicinman

MASOU

mýtus jméno

Yupa

radostná

MATCHITEHEW

ten, co má zlé srdce

Bodovací systém a hodnosti
Body:
Bodují se jednotlivci v týmech
 velcí přidělují body ve stupnici: -1, 0, 1, 2
 body se vepisují do bodovacího arch, za body jsou mince
Bodují se týmy
 toto bodování vyplyne z jednotlivých etapovek jako pořadí týmŧ proti sobě, psát se bude na nástěnku
Boduje se úklid ve stanech
 známé pořad od nejlepší po nejhorší: A, B, C, BŢ, FŇ
 úklid boduje vedoucí dne kdykoliv za den
 malí bodují úklid u velkých:)
Uvedené body vstupují do systému kreditů – hlavní počtář: Bláťa
Tabulka pro počítání kreditŧ:
Bodování úklidu
Stupnice
A
B
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz

Bodování služby
Kredity
0
-6

Činnost
Mytí nádobí 3 hod. po jídle, mimo večeře
Za kaţdou další hodinu

Kredity
-82
-18
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C
BŢ
FŇ
Celá druţina A

-12
-24
-48
+70

Bodování her
První místo
Druhé místo
Třetí místo

0
-150
-300

Neutřené stoly hodinu po jídle
Nezametená jídelna před předáním sluţby
Neumyté nádobí po večeři do setmění
Nerozmístěné osvětlení
Přetékající odpadkové koše
Netopení
Neuklizení osvětlení
Neuklizení věcí po večeři – za kaţdou hodinu
Enormí hlasitost po večerce po upozornění

-27
-32
-82
-40
-21
-30
-40
-5
-100

Hodnosti:

Tabulka hodností:
HODNOST
Indián
Obchodník 1
Obchodník 2
Obchodník 3
Odběratel
Otesánek 1
Otesánek 2
Otesánek 3
Cukrář
Ponocný 1
Ponocný 2
Ponocný 3
Sova
Plavec 1
Plavec 2
Plavec 3
Delfín
Gymnasta
Raubíř
Nálezce

CENA V MINCÍCH
0
4
4
4
8
4
4
4
8
4
4
4
8
4
4
4
8
16
16
16

PÍRKA

ÚKOL
žádný
žádný
žádný
žádný
bobřík mlčení
žádný
žádný
žádný
znalosti vaření
žádný
žádný
žádný
stezka odvahy
žádný
žádný
žádný
přeplavání Zátoky
vlastní rozcvička
práce s ohněm
stavba stanu

VÝHODA
žádná
1 Kč sleva do krámku 1x denně
3 Kč sleva do krámku 1x denně
5 Kč sleva do krámku 1x denně
časově neomezený krámek
přednost ve frontě před indiány
přednost ve frontě před otesánky 1
přednost ve frontě před otesánky 2
neomezený odběr sladkostí
může jít spát o 30 min déle
může jít spát o 60 min déle
může jít spát o 90 min déle
neomezená večerka
jde poslední z vody
má navíc poslední skok do vody
nikdy nenosí duše apod.
s ostatními delfíny má vlastní duši
nemusí na rozcvičku
škrtnutí jednoho zápisu v rejstříku denně
1 ztráta ve Vracendě bez trestu denně

Doplňující informace k bodování a hodnostem
-

-

-

za každý den budete odměněni mincemi v rozmezí -1 až 2
o odměně rozhodují vedoucí, případně kapitáni týmů po poradě s vedoucími
dále za každé 3 jakékoliv podpisy na kartičkách „Běžec, vodník, samson“ dostanete 1 minci a tyto podpisy budou škrtnuty
maximálně můžete získat 26 mincí za bodování a 13 mincí za podpisy, dohromady tedy 39 mincí
součet všech cen hodností je vyšší, než maximální možný zisk mincí, nelze tedy získat hodnosti všechny
v průběhu tábora budou možná vyhlášeny různé menší hry o mince, o čemž rozhodují vedoucí
každý na začátku tábora automaticky získává hodnost indián
pokud chcete získat nějakou hodnost, musíte vlastnit všechny předchozí hodnosti (ve směru šipek) od indiána
nelze tedy například nahromadit 8 mincí a rovnou požadovat cukráře, pokud nemám otesánka 1, 2 a 3
pokud chci získat nějakou hodnost, najdu si volného vedoucího, který zkontroluje, zda mám splněné všechny předcházející hodnosti,
odevzdám mu příslušný počet mincí a případně splním úkol, je-li u dané hodnosti vyžadován – poté dostanu nové pírko
jednotlivé výhody se nepřekrývají, pokud jsem tedy získal například plavce 2, mám poslední skok navíc a zároveň i vylézám poslední
z vody, protože mám splněného i plavce 1
o splnění úkolu se smíte pokusit maximálně 1x denně
ČASOVĚ NEOMEZENÝ KRÁMEK:
o povoluje nákup v krámku kdykoliv v „rozumnou dobu“ (o poledňáku, po jídle, mimo hry apod., rozhodně ne v noci, před
jídlem nebo při hrách) v „rozumném množství“ (určuje vedoucí) a pouze pro vlastní potřebu
NEOMEZENÝ ODBĚR SLADKOSTÍ:
o povoluje vybrání sladkostí ze společné bedny kdykoliv v „rozumnou dobu“ (o poledňáku, po jídle, mimo hry apod.,
rozhodně ne v noci, před jídlem nebo při hrách)
vedoucí si vyhrazují právo na jakoukoliv předem neoznámenou změnu v systému bodování a hodností
jakékoliv dotazy směřujte na vaše vedoucí, případně se zeptejte na nástupu

Informace o úkolech
BOBŘÍK MLČENÍ
Vydržení nemluvit po celý den. Výjimku tvoří hry, při kterých je nutné mluvit a práce v táboře (vaření, dřevo atd.). O výjimkách
rozhoduje vedoucí.
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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ZNALOSTI VAŘENÍ
Prokázání znalostí přípravy a vaření základních „Poutnických“ jídel jako jsou kašpárky, těstoviny s kečupem, rýže s lunchmeatem,
brambory na loupačku, smaženky, čína a jiné, které běžně vaříme na výpravách/táborech.
STEZKA ODVAHY
Zájemce se vydá naprosto sám a bez baterky na stezku odvahy, kterou mu připraví vedoucí.
PŘEPLAVÁNÍ ZÁTOKY
Přeplavání Zátoky do určitého časového limitu, který bude určen vedoucím podle věku a pohlaví.
VLASTNÍ ROZCVIČKA
Zájemce si připraví ranní rozcvičku, která bude mít „hlavu a patu“, bude smysluplná a vedoucí mu ji musí schválit.
PRÁCE S OHNĚM
Nasbírání vlastního dřeva, zapálení ohně, uvaření vody v kotlíku a následné uhašení. Vše s komentářem zaměřeným na bezpečnost.
STAVBA STANU
Postavení a složení stanu do určitého časového limitu, který určí vedoucí a bude záviset na věku a pohlaví.
Barvy se dle skutečných barev pírek mohou změnit

Organizace


platby: děti 2700,- za 2 týdny, vedoucí 800,-

Kostýmy:
 indiánské z domova
barevné čelenky na místě, do kterých budou děti dostávat pírka
Tábor jako celek:
 hlavas: Michal
 zdravotníci: neofic. Světlana / ofic. Bláťa, Hugo
 kasa: Ţwejkal
 auto na místě: Dana. Bláťa (?)
 kuchyně: Rajča, Dana
Obecně, rŧzné:
 ráno a večer vede nástup vedoucí dne
 týmy mají stálé velké a je potřeba, aby tito velcí u týmŧ fungovali a hráli s týmy
 v jednotlivých etapách je potřeba, aby byla bodovatelná hra týmů proti sobě
 děti jsou bodované kaţdý den a to stupnicí -1, 0, 1, 2
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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bodujeme denně úklid, boduje vţdy vedoucí dne a to: A, B, C, BŢ, FŇ
hlavní bodovací systém v táboře: Kredity – stará se o ně Bláťa
za hodnosti budou děti dostávat pírka do čelenek
koupání v nádrži: u stoţáru sraz, přepočítání dětí, odchod k vodě. Na 10 dětí 1 dospělý ve vodě s nimi, dále 1 dospělý na
břehu (vidí z jiného úhlu)
koupání v koupelně v teplé vodě: kaţdý třetí den. Holky / kluci / volno. Kdo se bude chtít vykoupat mimo pořadí, bude
mu umoţněno
rejstřík: na rejstřík mohou psát vedoucí i rádci plachta na nástěnce, zlobivec je poprvé zapsán bez čárky, pokud
neprovede nic do večerního nástupu, je škrtnut. Pokud provede, je mu připsána čárka a na nástupu hází kostkou. Na
kostce:
o 1 – dřevo (plechová vanička)
o 2 – pro změnu dřevo (plechová vanička)
o 3 – hlídka navíc
o 4 – úklid tábora (vysbírat z louky, co na ni nepatří)
o 5 – sluţba navíc
o 6 – úkol vymýšlí celý tábor
rozcvička a vodník: volitelné moţnosti, buď na vodníka, nebo na rozcvičku. O neúčasti dětí na v./r. rozhoduje zdravotník.
Večer na poradě se určí, kdo z velkých má následující den rozcvičku na starost
kronika: rotuje v táborových týmech, vţdy napsat za den do ranního nástupu a na něm kroniku předal dalšímu týmu (po
směru hodinových ručiček dle nástupu nebo jinak, dle dohody)
nočník: volné pole pŧsobnosti nočních hlídek, psát a kreslit dle libosti, ale neničit předchozí díla a nezdevastovat jej tak,
aby se dál nic nedalo psát…
„list na následující den“ na nástěnku píše Opičák
večerníčky pro nejmenší – příběhy na dobrou noc (Michal, ale není podmínkou!)
pozdější buzení: jedno po puťáku a druhé cca v pŧli tábora (dle uváţení a dituace)
určit si, kdo má rozcvičku
hlídat vodníka (na suchu) jde ten, kdo měl přdešlý den rozcvičku

Sluţební tým:














sluţba začíná přípravou večeře a končí druhý den obědem – po umytí nádobí
členem sluţebního týmu je vţdy z kaţdého táborového týmu jedno dítě
podílí se na organizace celého dne v táboře
ráno komplet zajišťuje snídani
jde se první najíst, aby mohl ihned mýt nádobí
po kaţdém jídle utírá stoly, po obědě zamete jídelnu (aţ pak utře stoly:)
dbá o čistotu hrníčkŧ a vody na jejich oplachování – často dle potřeby měnit vodu!
po umytí nádobí se postará o vylití lavorŧ
doplňuje toaletní papír na latrínách
zavírá na noc prázdné stany
stará se o dostatečnou zásobu dříví pro kuchyň (musí vždy stačit i na vaření snídaně další den)
hlídá, aby včas zatopil v koupelně pod „kotlem“ na mytí (pokud je „mycí“ den)
rozsvěcí sklenice se svíčkami a petrolejky před večerkou a roznáší je na určená místa (na latrínách, umývárně, u stožáru,
v průchodu mezi stany k vodě, v průchodu mezi stany k potoku, v průchodu mezi stany u schůdků do lesa), během hlídek
doplňuje dohořelé svíčky

Hlídky:







hlídá se po táborových týmech
první noční hlídka dostává deky, píšťalku a nočník, poslední hlídka toto předává vedoucímu dne
služební tým během nočních hlídek NESPÍ, píše do Nočníku případně do Kroniky…
hlídka se může zdržovat na dvou místech tábora: v umývárně, nebo u ohniště. Mohou mít rozdělaný malý oheň, na
který si však musí do začátku hlídek nasbírat dříví – nebrat dřevo ze dřevníku
hlídka každých cca 15 minut prochází tiše táborem a kontroluje, zda je vše v pořádku
poslední noční hlídka budí ráno včas vedoucího dne (to znamená říct hlídkám večer, kdo to je:)

Vedoucí dne:









budí si sluţbu na daný den
ručí ráno za včasnou snídani (jede pro pečivo – nutné vždy předem objednat)
on sám nebo sluţba budí tábor
má pravomoc vykopat ze stanŧ nejen děti, ale i všechny velké, kteří nevstanou včas i za pomoci „donucovacích
prostředkŧ“, coţ je voda. Pokud někdo nemá ráno z nějakého dŧvodu vstávat, musí se to říct na večerní poradě!
má přehled o dění dne (z večerní porady:) a koordinuje, co je potřeba…
zajistí včasné zatopení v koupelně, pokud je mycí den
vyhlašuje a čte vracendu a cecandu
boduje úklid

„Přednášky“:




balení – Yellen
zdravověda – Opičák
uzle – Michal
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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šifry – Maverick
bylinky - Světlana
práce se dřevem – Hugo
Poutník se nedá – Ţwejkal
souhvězdí – Bláťa
stopy (odlévání) – Chumba

Režim dne
Budíček pro sluţební tým – chystá snídani: 7:00
Budíček pro ostatní - vstát: 7:15
Vodníka/rozcvička, mytí 7:30
Snídaně: 8:00 – 8:30
Ranní nástup: 8:30
Po nástupu bodování úklidu, dopolední program
Oběd: 12:30 – 13:00
Polední klid: 13:00 – 14:30
Odpolední program
Večeře: 18:30 – 19:00
Vracenda, cecanda: 19:00 – 19:30
Večerní nástup: 19:30
Večerní program
Mytí sluţební posádky a zájemcŧ: 20:30 začátek
Osobní hygiena
Mytí sluţební posádky a zájemcŧ: 21:30 konec
Příprava na večerku: 21:30
Večerka: 22:00
Noční hlídky:
Hlídky jsou celkem čtyři, v rozumném sloţení (nejlépe po 2 dětech)
Hlídka je při hlídání v tichosti tak, aby na sebe neupoutávala pozornost vetřelců, ani spících!
Hlídají hlavně členové týmu, dle situace lze dohodnout jinak (nemoc, rejstříkáři atp.)
1. hlídka: 24:00 – 01:40 – tuto hlídku odhlídá dospělák !
2. hlídka: 01:40 – 03:20
3. hlídka: 03:20 – 05:00
4. hlídka: 05:00 – 06:40 – budí nového ved.dne, ten jede pro pečivo…

Materiál
Lékárna:
Bodovací arch:
Listy na denní program:
Arch na bodování úklidu:
Tisk zákonŧ, sluţby, reţimu dne:
Pamětní listy:
Cedulky na stany včetně obalŧ na ně:
Folie na pavučiny:
Černé oblečení:
Malovátka na xicht:
Mince za body:
Váček nebo krabičky na mince:
Kronika:
Kipu:
Beng:
2x kotlíky:
Papkoule:
Krepáky:
Vodovky:
Tempery, prstové barvy:
Krabice do etapy:
Fixy obyčejné:
Fixy lihové:
Malovátka na xichty:
Sešívačka velká/malá + ţrádlo do nich:
Alobal:
Nŧţky:
Štětce:
Kotlíky:
Baterie:
Buzoly:
Sádr.obvazy, indulony – co zbylo po Lhotce:
Šipky:
Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz

Bláťa – pŧjčit od Karlína
Bláťa
Opičák
Michal
Michal
Michal / Bláťa
Bláťa
Bláťa
Velcí – na pavouky, do etapy Pověst o El-doradu
Michal
Michal
Říct/napsat dětem, ať si kaţdý vezme
Michal (mám doma)
Michal (mám doma)
Michal (mám doma)
Bláťa (koupit)
Vemte staré noviny !!!
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Michal
Bláťa
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Michal
Sešívačky – Michal, ţrádlo do nich – Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Michal
Michal
Michal (2 velké + 1 menší Hugŧv)
Bláťa (koupit)
Michal
Michal
Michal
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Tomahawky 2x – jeden pravý a jeden „levý“:
Váček 4x – do etapy:
Čtvrtky?:
Sádra obyčejná:
Sádrové masky:
Tetovací fixy:
Ťuflíky:
Papíry bílé:
Papíry barevné:
Řeč pro palivce:
Izolepy (víc, budou papkoule):
Lepidla:
Špendlíky spínací:
Zlatý spray – do etapy:
Pochodně + petrolej:
Zbytky kŧţí:
Provázky přírodní slabé i silnější:
Provaz na uzlovačky:
Sirky:
Svíčky – klasika:
Jar, savo, hadry, houbičky:
Škrabky na brambory:
Věci do cen na konec tábora:
Škrob + potr.barvivo (?):
Plachta velká 1ks:
Plachty 3ks:
Míče a pumpičku:
Síť na volejbal:
Pingpong míčky:
Pingpong pálky:
Duše, trampolína:
Indiánské mandaly pro Světlanu:
Záloţní spacák:
Buzoly:
Korálky, mince a podobně – na klondajk:
Rohy a parohy:
Lana:
Stan (do zkoušky):
Kníţka indiánských legend:
Znak oddílu, vlajka, píšťalka:
Kartičky „Běţec, Samson, vodník“:
Jmenovky na stany:
Jídelák:
Indiánský kostým:
Auto na místě:
Hry na volné chvíle:

Michal
Michal
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Michal
Světlana
Světlana, Michal, Bláťa (?)
Bláťa (koupit?)
Bláťa (koupit)
Michal
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Pochodně: Michal, petrolej/lampolej – Bláťa (koupit)
Michal co dŧm dá
Bláťa (koupit) + Michal zbytky co dŧm dá
Michal (koupit !!!)
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit)
Bláťa (koupit) + Michal co dŧm dá
Bláťa (koupit – dle uváţení…)
Hugo (máš u sebe?)
Bláťa (koupit)
Yellen (máš oba míče?)
Na místě (stará síť – Michal?)
Bláťa (koupit)
Kdo má, vemte!
Bláťa zajistí
Michal
Michal (Mírŧv)
Michal
Michal
Yellen
Co najdeme na pŧdě
Bláťa
Michal/Bláťa
Michal
Bláťa
Bláťa
Bláťa a rodina:)
Kaţdý z domova
Chumba, Yellen, Dana/Bláťa
Všichni…

Doprava:
 TAM: sraz před Hostýnskou v 11:30, vlastní autobus
 ZPĚT: vlak, Trhový Štěpánov: 13:48 (Benešov přestup: příj.14:46 / odj.15:59) v Praze na Hlavním: 15:39

Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz

29.7. po

30.7. út

31.7. st

1.8. čt

2.8. pá

3.8. so

4.8. ne

5.8. po

6.8. út

7.8. st

8.8. čt

9.8. pá

10.8. so

01 Bláťa
02 Hugo
03 Chumba
04 Jana
05 Kuře
06 Maverick
07 Michal
08 Opičák
09 Světlana
10 Yellen

28.7. ne

Kdo a kdy

27.7. so

Přítomnost velkých na táboře:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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11 Ţwejkal
12 Jarča
13 Dana
14 Míra

Poznámky na závěr
 Snad je to vše… :)

Ztracený tomahawk
Rámcák LDT Zátoka pláňat, 27.7.-10.8.2013
Pro potřeby letního tábora oddílu Poutníci

Kontakt na oddíl:
Michal Vitouš, telefon: 777334383, mail: oddilpoutnici@gmail.com
Oddílové stránky: http://poutnici.desitka.cz/
Fotogalerie: http://poutnicipraha.rajce.idnes.cz/
Facebook: http://www.facebook.com/oddil.poutnici/
YouTube: http://www.youtube.com/user/oddilpoutnici
Působíme pod MOP Tuláci: http://www.tulaci.eu/

Oddíl Poutníci
poutnici.desitka.cz
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