
Ukradli nám poklad 
8.8. 

 

 Ohňostrojem zloději odvedli naši pozornost, a zatímco jsme si sedali zpátky na 

lavičky, tak jsme uslyšeli zapraskání dřeva. Zhaslo světlo, a když nám tam hodili dýmovnici 

(která mimochodem hrozně smrděla!), tak ukradli poklad. Najednou jsme uslyšeli cinkání 

pokladu. Zloději na místě činu nechali prostěradlo, trochu pokladu na stole i pod ním a na 

cestě (kde byly perly a jeden rubín). Stopy, které jsme objevili na cestě, vedly nahoru k lesu. 

Když pachatelé zhasli světlo, vytrhli pojistku od auta a potom jim spadla na zem. 

 

Dostali jsme za úkol sestavit pátrací deník, kam budeme zapisovat naše další počínání 

v případě krádeže našeho pokladu. 

 

Zítra začneme s usilovným pátráním a snad vypátráme zloděje našeho pokladu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pátrání pokračuje 
9.8. 

 

 Abychom pokročili v pátrání, museli jsme se naučit něco z detektivní branže – 

určování mír lidského těla. Pro trénink jsme změřili každého člena našeho týmu – dopadlo to 

nad očekávání dobře. Zároveň jsme požádali o pomoc Chucka Norrise. Po náročné cestě na 

kopec se nám úspěšně podařilo dopis v lampiónu odeslat. 

 

 Čekáme na odpověď. 

 

Dopis pro Chucka Norrise 

 

Vážený pane Chucku Norrisi, stala se hrůzná krádež, čmajzli nám poklad. 

 Please, help us. 

  Thank you. 

   Pátrači 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pátrání po stopách 
10.8. 

 

 Dnes nám odepsal Holmi. (Pro Chucka Norrise to bylo asi moc jednoduché). Holmi 

nám poslal hodnotnou stopu a vyznačil nám místo, kde zloděj nechal otisky bot. Hned ráno 

jsme stopy odlili a odpoledne jsme je vyndali, bohužel všechny nepřežily. Ale za svou snahu 

jsme si zasloužili indicii a máme skvělý postup. Stopu změříme a zjistíme velikost zlodějovy 

nohy. 

 

STOPA MĚŘÍ: 28 cm 

 

 Naše první zastávka byl zřícený hrad Libštejn, kde kdysi vládli Kolovrati. Udělali 

jsme si prohlídky a přečetli jsme si historii a pověst o hradu Libštejn. Potom jsme se rozdělili 



do dvou skupin, kdy první skupina (převážně mladších táborníků) odešla zpět do tábora a 

druhá skupina, která byla tvořena převážně ze starších táborníků, vyrazila na dlouhou a 

strastiplnou pouť do Radnice. Po 9,9 km jsme se konečně ocitli na náměstí v Radnici. 

Bohužel hodně pršelo a z našeho rozchodu jsme měli víceméně zážitky z hračkářství, kde 

jsme čekali, až přestane pršet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Výlet 
11.8. 

 

- i detektivové si musí odpočinout . 

 

 Náš výlet začal již brzo ráno, když jsme obdrželi dva balíčky – první byl s řízkem a 

druhý byl s rohlíky, sýrem, jablkem a Deli.  

 Po třech hodinách dechberoucí chůze jsme šli 2 km úzkou stezkou podél skal. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bum !!!  Bum !!! 
12.8. 

 

 Dnes nám napsal Holmík a informoval nás, že když nám ukradli poklad, tak se ozvaly 

výstřely. Celý den jsme se tedy zabývali nábojnicemi a večer jsme dostali nábojnici ze zbraně 

zloděje. Uložíme ji do truhly a budeme pokračovat v pátrání. Další skvělá hra, kterou jsme 

hráli, bylo hledání nábojnic, v které Pátrači bodovali na plné čáře. Těšíme se na další den. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Kapky krve 
13.8. 

 

 Dnes nám Holmík poslal indicii, ve které nás informoval o krvi (DNA, KREVNÍCH 

SKUPINÁCH – A, B, O, AB). Dopoledne jsme byli poučeni o tom, jak léčit různá zranění, 

jenže večer jsme indicii nedostali, takže jsme museli na černý trh, kde jsme si vylosovali úkol, 

který musíme splnit – zorganizovat Slavíka. Doufáme, že uspějeme. 

 

 

Slavík 
 

 Zlatého slavíka jsme stihli zorganizovat tak tak. Přípravy byly opravdu velmi náročné. 

Slavík začal okolo 20 hodiny večerní. Účast byla opravdu velmi vysoká. Do poroty zasedli 

členové týmu, tak i vedoucí – Simona. Každý porotce se stal na dnešní večer jednou slavnou 

osobností. 

 

Viktor – Elvis Presley (s krásným účesem) 



Kuba – zesnulý Michael Jackson (s velice věrně vypadajícím tancem) 

Síma – Carol Polák 

 

 

 Všichni účastníci nám doslova vyrazili dech – někteří v dobrém, někteří bohužel ve 

zlém. 

 

Na následujících stránkách bude zveřejněna nádherná píseň jedné z účastnic – Lenky 

Černohorské. 

 

Arména 

 

1. Tam kde v dáli Nil se vlní, 

stojí palác tajů plný, 

tisíc je tomu let, tomu let. 

 

2. Faraón žil k svému jménu, 

po boku měl krásnou ženu, 

půvabnou jako květ, jako květ. 

 

3. Miloval ji z celé duše jako božský zjev, 

když tu náhle uslyšel ten zpěv: 

 

 Refrén: [: Arméno má :], 

   [: světlem i tmou :], 

   [: pojď v náruč mou :], 

   [: Arméno má :] 

 

4. Na záhonku malovaném, 

na záhonku zalévaném, 

faraón tam tiše stál, tiše stál. 

 

5. Uviděl tam ženu svoji, 

jak s otrokem v růžích stojí, 

toho se nenadál, nenadál. 

6. Přiblížil se blíž a blíže, 

v hruď mu dejku ťal. 

Když tu nešťastný hoch zašeptal: 

 

Refrén: 

 

7. Jednoho dne časně z rána, 

dal svou ženu podle práva 

zazdít do jedné z pyramid, z pyramid. 

 

8. A když měsíc na obloze stál, 

chodil faraón a tiše lkal, tiše lkal: 

 

Refrén: 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Šifra mistra Leonarda 
14.8. 

 

 Dopoledne jsme se naučili různé šifry podle Holmíkových instrukcí. Pro trénink jsme 

jednu šifru vymysleli, takže jsme připraveni na to, kdyby nám zloděj náhodou napsal 

zašifrovaný dopis. Nejdůležitější byla Morseova abeceda. 

 Naším úkolem bylo vymyslet šifru pro ostatní týmy, bohužel jsme nebyli moc úspěšní, 

protože oba týmy naši šifru ihned rozluštili. 

 Nejlepší částí dne byla ovšem hra CRIS – CROS, v které jsme se po dlouhé době 

umístili na krásném prvním místě. Na sklonku dne jsme na večerním nástupu dostali indicii 

písma. 

 

 Bohužel nám pachatel stále uniká. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Portréty 
15.8. 

 

 Začátky jsou od toho, aby se od nich začínalo, ale myslím, že se všichni z Pátračů 

shodneme, že dnešní den se stal výjimečným v jeho polovině, a to pro neuvěřitelné koupání 

v Berounce. Všichni táborníci riskovali své životy, když zdolávali divoké a nevyzpytatelné 

proudy dravé Berounky při pokusu dostat se alespoň o metr dále proti proudu. Při těchto 

nebezpečných pokusech nám asistovali zkušení praktikanti a vedoucí. 

 Po neuvěřitelném koupání přišel na řadu ještě více neuvěřitelný turnaj ve fotbale 

v podání – Viktora, Deníska, Honzíka, Zajdy, Veroniky, Elišky, Lenky a Jardy, při kterém 

všichni členi týmu Pátrači předvedli svůj talent, ať už v bráně, nebo při kopání do míče.

 V neděli ráno jsme předvedli naše umění kresby známých osobností, kdy nám Simča 

nabízela různé profilové fotky známých i méně známých celebrit. Mezi nejoblíbenější patřily 

animované postavičky Shreka a Woodyho. Na dračku šel ale i Barack Obama, zesnulý 

Michael Jackson nebo známá zpěvačka Lucie Vondráčková. Nejprve jsme si naše portréty 

zkusili nakreslit na kopírák a konečnou verzi jsme kreslili na průsvitné fólie. Konečná verze 

vypadala překvapivě dobře. 

 Další disciplína spočívala v obléknutí jednoho člena týmu do předem navržených kusů 

oblečení. Po dlouhé honbě za informacemi na severozápadním svahu za táborem se nám 

konečně podařilo dostat do tábora a obléknout našeho figuranta. V této soutěži jsme byli  

průměrně úspěšní a obsadili jsme krásné druhé místo. 

 Osm vyvolených starších se po nástupu odebralo za hranice tábora, kde rozbili své 

nové nocležiště, v kterém plánovali přečkat nadcházející noc. Po velice namáhavé úpravě 

tamního terénu se vyvolení odebrali zpět k ohništi, kde započal velkolepý koncert Filipa 

Machače. Bohužel těsně před večerkou začala obrovská bouřka, která překvapila mnohé 

táborníky při jejich večerní hygieně. 

Dnešní den jsme uzavřeli v duchu dobré nálady a doufáme, že zločince brzy 

dopadneme. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Výslech 
16.8. 

 

Dnešní den začal velice příjemně, rozcvička probíhala v duchu dobré nálady, protože 

pro všechny bylo velice příjemné vzájemné masírování zad. 

Po skvělé snídani, jako každý den, jsme zůstali v jídelně a podstoupili jsme hru, při 

které jsme dohlíželi na výslech pachatelů, nebo spíše podezřelých z krádeže aut a vraždy. 

Poté jsme se všichni shromáždili okolo ohniště a hráli jsme hru s vedoucími: HÁDEJ, 

KDO JSEM.  

K obědu jsme měli výbornou bramborovou polévku a čočku s vejcem, což se projevilo 

hlavně v druhé části odpoledne . 

Po dostatečně dlouhém odpoledním klidu přišel na řadu odpolední program, při kterém 

jsme běhali mezi pěti stanovišti – 1. bylo orientováno na naši schopnost odhadu – odemykání 

zámků, 2. stanoviště testovalo náš hmat, 3. paměť, 4. naši chuť, 5. náš čich. 

 

Večerní program se točil okolo dlouhých nádherných rób, promenády v plavkách 

(která ani nebyla) a okolo půvabných a inteligentních soutěžících. Tento večer také dokázal, 

že Pátrači nejsou jenom chytří a zdatní, ale i krásní. Obsadili jsme krásné 1. místo v soutěži 

MISSÁKŮ a pěkné 2. místo v soutěži MISS. 

Po velkolepé a zábavné show se 8 starších vyvolených odebralo spát ven, bohužel je 

další den v 5 ráno probudil hrozný déšť – pršelo tak, že jsme nic necítili, ale přesto jsme 

museli zbytek noci přečkat ve stanech, ale jinak to bylo super. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Konec pátrání 
   17.8. 

 

Naše čtrnácti denní pátrání, sbírání indicií se vyplatilo. Při celodenní pátrací akci, kdy jsme 

všichni využili naše získané poznatky, použili veškeré nápovědy a v závěru i odhalili 

pachatele. Jako odměnou bylo navrácení zcizeného pokladu, ze kterého jsem si každý odnesl 

velký podíl a hlavně hodně vzpomínek. 

 

Na oslavu jsem se večer všichni zúčastnili velkolepé večeře, kde nás obsluhovali vedoucí a 

instruktoři a všichni dostali mnoho dárků.  

 

 

 


