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Lepidoptera 
Téma 

Příběh nás zavedl do období druhé světové války. Zaměřili jsme se především na 

osudy těch českých letců, kteří přiletěli bojovat proti nacistům z Anglie. Chtěli jsme 

připomenout jejich hrdinství a nacistickou zrůdnost. 

 

Průběh dobrodružství  

Akce „Lepidoptera“ měla vysvobodit inženýra Vršeckého, jehož vynález, 

bezmotorové letadélko Motýl (latinsky Lepidoptera), chtěl kolaborantský velitel místní 

policie Otokar Jehlička prohlásit za vlastní a následně zneužít ve prospěch nacistů. 

Úkolem je pověřena skupina čtyř výsadkářů, avšak jejich velitel, Alois Machatý, se již 

při seskoku nešťastnou náhodou od ostatních oddělí. Ti jsou následně zajati 

gestapem, a tak se Machatý musí do celé operace pustit pouze s dívkou Lucií, se 

kterou se náhodou setkává v lese a do které se zamiluje. Vůbec netuší, že je to 

Jehličkova dcera, jenže Lucie je stejně jako on klaďas každým coulem, takže se svým 

otcem nemá nic společného a Machatému ráda pomůže. Osvobozovací akce je 

napodruhé úspěšná, a tak se trojice Machatý, Vršecký a Lucie chystají odletět do 

Anglie. Pár metrů od letadla však Lucie klesá  se smrtelnou kulkou z Jehličkovy palby 

v zádech. O chvíli později již všichni tři mizí v mracích nad Vyhnanicemi. Tohle a 

mnohem víc se dozvídáme z Aloisova deníku, který našel kdysi majitel „naší“ 

vyhnanické louky pan Jiříček u nich na půdě, protože příběh se odehrál ve zdejším 

okolí. Navíc nám vše připomíná ještě Lucie, jejíž duch nám přehrává některé 

napínavé pasáže z deníku. 

 

Koho jsme potkali  

Alois Machatý, Lucie Jehličková, Otokar Jehlička, ing. Vršecký, Roman Tleskač, 

francouzský letec Dumoix, místní opilec Píša a další. 
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Co jsme měli na táboře 

Rozlišení družinek. Pět barevných korálků různého tvaru na černé šňůrce okolo krku. 

Vedoucí měli černé kulaté korálky. 

 

Bodování družinek. Z plachty rozevřeného padáku viselo sedm provazců. Každé 

družince tento provázek navlékaly korálky – ty samé, které sloužily k rozlišení družinek.  

 

Hodnosti. Pojmenované podle motýlů – batolec, zelenáček, jasoň, perleťovec, 

admirál. Za splnění byl různobarevný vlněný provázek na zápěstí. 

 

Bobříci. Jmenovali se Motýlci a podle toho taky vypadali – byli to malí motýlkové na 

šňůrce, a to hladu (žlutý), mlčení (modrý), odvahy (černý), síly (červený) a lesní 

moudrosti (zelený). 

 

Deník Machatého. Ručně, obyčejnou tužkou psaný a v kožených deskách zabalený 

deník, z něhož jsme se dozvěděli celou historii. 

 

Vršeckého truhla. Byl v ní plán na rogalo, tehdejší papírové peníze a jiné dobové 

bankovky. 

 

Vlajka a tričko se znakem. Motýl ve tvaru srdce a nápisy Lepidotpera a Vyhnanice 97. 

 

Závěrečný dar. Rozevřená sádrová kniha se znakem tábora. 
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Vedoucí 

HV   Olda Machač 

ZHV   Jéňa Štursa 

OV   Petr Brouk Škvor 

Honza Karlos Karlík 

Ondra Mabrouk Škvor 

Eva Tootsie Zlámalová 

David Marouš 

Katka Rögnerová 

Kamča Lapková (na půlku) 

Lucka Mírková (na půlku) 

P   Honza Kako Štursa 

Martin Svoboda 

Jakub Esterka 

Martina Müllerová 

Manu Esterková 

Hospodář  Martin Havel 

Kuchaři Iva Svobodová 

Edita Morávková 

Zdravotnice  Alice Přenosilová 
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Názvy družinek a jejich členové 

Sulfur 
(žlutá) 
Markéta Kroupová 
Petr Chůdy Chudoba 
Jára Nosek 
Míša Bartková 
Soňa Bartková 
Tomáš JVC Horáček 
Verča Tvardková 
Jana Tvardková 
Tomáš Dvojka Černý 
Tomáš Sudži Suk 
 
Antimony 
(fialová) 
Radek Jíra 
Veronika Majerová 
Lukáš Paul Draksl 
Vlasta Mlejnek 
Sandra Šperlová 
Filip Kříž 
Lucka Hubená 
Karolína Pscheidtová 
 
Platinum 
(modrá) 
Alena Maroušová 
Pavlína Prdelka Morávková 
Dušan Stoklasa 
Milič Solský 
Ondra Cambel 
Přemek Procházka 
Jára Němec 
Slávek Alfonz Tichý 
 
Calcium 
(oranžová) 
Téra Štursová 
Liba Stoklasová 
Franta Volf 
Martin Parma 
Martin Pašaška Procházka 
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Matěj Nechvátal 
Míra Mareš 
Honza Sucký 
 
Chromium 
(zelená) 
Ondra Havel 
Jirka Štollík Štolle 
Eva Skočdopolová 
Katka Mlejnková 
Petra Šimková 
Honza Mareš 
Matěj Mareš 
Martin Hafner 
Míša Spilková 
 
Baryum 
(růžová) 
Honza Zablas Zabloudil 
Jirka Hilčer 
Petra Pražáková 
Lída Jakšová 
Míra Jakš 
Vojta Havel 
Pepa Machač 
Adam Bačuvčík 
 
Iridium 
(červená) 
Martina Opina Hedbávná 
Ondra Jíra 
Honza Hafner 
Honza Milhouse Körber 
Lenka Zákoucká 
Zuzka Novotná 
Monika Novotná 
Martin Mamut Šimek 
Michal Pavlovič 
 
Další dítě: David Šulc 
 

 



 HISTORIE TÁBORA 1997 
Zajímavosti 

■ Velmi nás překvapil nález zemljanky. Byla stará 56 let, kdysi se v ní schovávali 

parašutisté, a podle toho to v ní také vypadalo. 
■ Dítě Alfonz si velmi oblíbil Lucii z příběhu a nechal si fixami napsat na celá záda 

Lucie je moje láska. Byl s ní v kontaktu až do příštího tábora. 

■ Družinka Calcium natočila při vesničkách v Hlavatcích krátký dokument o svém 

pobytu včetně reklamy na zubní pastu Perličku. 

■ Vedoucí, namalovaní načerno, zpívali na Portě Blueberry Hill. 

■ Svatebčany oddával Karlos a brali se Lukáš Pól Draksl a Téra Štursová, Jára Nosek a 

někdo, Honza Zablas Zabloudil a Míša Bartková. 

■ Vedoucí hráli na divadýlkách přepis deníku Machatého. Děti to pojaly netradičně: 

každá družinka hrála jeden díl velkolepého dramatu z prostředí chmelové brigády. 

Všechny role (postavy kladné: Řehoř a Svatava, postavy záporné: Slávek a Hermína, 

ňoumové: Spýťa a Miládka) tedy měly sedm různých ztvárnění. Menší děti prokládaly 

jednotlivé scény brutálními reklamami. 

 

Pořadí jednotlivců 

Holky Martina Opina Hedbávná, kluci Radek Jíra 
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Hymna 

 

Lepidoptera 
(hudba & text Martin Havel) 

 

Koukal jsem do stropu kolik dní a přemýšlel o tom, 
že se vrátím, že se domů vrátím. 
Možná ta cesta bude poslední, jen ať se máma nebojí, že se 
ztratím, že se ve světě ztratím. 
Nebudu tam přeci jen já sám, 
když tak těžký úkol doma mám, 
netušil jsem, že hned zpočátku 
bude můj život viset na vlásku. 
 
Když jsem oči otevřel, stála nade mnou 
a já se na ni díval, já se s úžasem díval. 
Dlouho jsem si s ní povídal, když došla slova, 
tak jsem ji líbal, já jsem ji líbal. 
Z kamarádů už nikdo nepřišel, 
zdálo se, že náš plán nevyšel, 
bylo těžké sám sebe se ptát, 
zda nepřátelům dáme rychlý mat. 
 
Sotva jsem nohu rozchodil, byli všude, 
a tak jsem se skrýval, já jsem se skrýval. 
Pomohlas´ mi dokončit, co jsem začal 
a já jsem si zpíval, já si šťastně zpíval. 
Nebylo už třeba dál se ptát, 
jestli tě mám doopravdy rád, 
cestou zpátky jsem jen smutně stál 
a na letišti někdo z dálky hrál. 
 
Roll out the barrel, 
we have the barrel of fun, 
roll out the barrel, 
we are so thirsty in sun. 
Sing “Bum-Tralar!” 
ring out the song of good cheer. 
It´s time to roll out the barrel 
for the gangs are now all here! 
 


