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Indiánský kraj 
Téma 

Obnovení indiánských tradic, zvyků a způsobu života. 

 

Průběh celotáborovky  

První večer jsme viděli indiány křepčící kolem ohně, kteří beze slova navodili 

atmosféru tance Slunce. Druhý den se zjevil Wakantanka – Velký duch – a sdělil nám, 

že pokud přežije indiánská myšlenka v našich srdcích, přežijí i indiáni a jejich kultura. 

Proto jsme se ve čtyřech obdobích odpovídajících indiánskému roku učili jejich 

zvykům. Naučili jsme se stavět teepee, pěstovali jsme „maíz“ (kukuřici) a na konci 

tábora jsme vykouřili kalumet (dýmku míru) s Wakantankou. Tím jsme stvrdili udržení 

indiánských tradic. 

 

S kým jsme se potkali  

Indiáni v čele s Wakantankou. 

 

Co jsme všechno měli na táboře 

Rozlišení družinek. Pět barevných korálků, mezi nimiž byly uzlíky. Nosily se na krku. 

Bodování družinek. Slaměný terč se zapíchlými šípy v barvě družinek. Kdo se nacházel 

blíž ke středu, byl na tom líp. 

Hodnosti. Squaw, bojovník, náčelník, šaman. Jejich získání se projevilo barevným 

klikyhákem na čelence. 

Bobříci. Jmenovali se had za hlad, ryba za mlčení, bizon za sílu, orel za moudrost, 

medvěd za odvahu a jejich získání se promítlo malbou na čelence. 

Vlajka. Mocný hnědý orel, tak mocný, že téměř zakrývá Slunce. 

Tričko se znakem. Indiánské pírko s nápisem Vyhnanice a 2001. 
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Kůže se vzkazy. Podle nich se nacházely různé věci, třeba teepee v maízu. 

Závěrečný dar. Hnědý indiánský totem s tmavým podstavcem, na němž je vyryto LT 

2001. 

 

 

 

 

Vedoucí 

HV   Jéňa Štursa 

ZHV   David Marouš 

OV   Petra Letadlo Bělská 

Petich Škvor 

Honza Kako Štursa 

Jakub Jackobs Esterka 

Manu Esterková 

Terka Štursová 

P   Liba Stoklasová 

Milič Solský 

Tereza Želva Vávrová 

Iva Želva Podroužková 

Ondra Jíra 

Kuchaři  Víťa Smejkal 

Pavel Sapon Sapík 

Hospodář  Jéňa Štursa 

Řidič   Dušan Stoklasa 

Zdravotnice  Petra Kocandová 
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Názvy družinek a jejich členové 
1. Maradiové 

(modrá) 

Honza Mareš 

Jirka Balíček Balík 

Eliška Švábová 

Dominik Hájek 

Veronika Grossová 

Tomáš Chládek 

 

3. Dalejové 

(oranžová) 

Kačka Bílíková 

Míra Kubíček 

Kryštof Kikin Peřestý 

Janusz Fifka 

Lenka Pirklová 

Tomáš Škorpil 

Lukáš Kleinberg 

 

4. Tegové 

(hnědá) 

Lenka Grofová 

Tomáš Oťas Vávra 

Magda Šalamounová 

Adam Jakš 

Richard Máca Macura 

Matěj Mareš 

Slávek Alfonz Tichý 

Tomáš Černý 
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5. Bažiorbibečešvaové 

(čevená) 

Honza Balda Balík 

Pavlína Židle Židlíková 

Pavel Orlovský 

Aleš Bílík 

Martin Beránek 

Kuba Černý 

Šárka Švábová 

 

??? 

(zelená) 

Hanka Chudáčková 

Ondra Peli Pelikán 

Míra Jakš 

Zdeněk Kužela – Neubauer 

Lucie Mrázková 

 

Inuité 

(fialová) 

Přemek Procházka 

Mates Nechvátal 

Jára Němec 

Simča Holubová 

 

Další děti 

Veronika Beránková, Pavel Čermák, Jana Havláková, Robert Havlíček, Tomáš Horský, Jana 

Jiráková, Tereza Kadlecová, Jana Kuželová – Neubauerová, Jan Mareš, Jakub Molin, Petr 

Orlovský, Vít Luxus Peřestý, Ladislav Pirkl, Dominik Dodo Škubla, Martin Tlustý, Michaela Vaňková 
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Zajímavosti 

■ Děti si na táboře vyráběly indiánské kostýmy. 

■ V maízu jsme našli dvě tee-pee. 

■ Před vyputováním Jára Němec hlásí: „Jéňo, prej maj přijít přívalový deště, řikali to v 

rádiu.“ Jéňa na to: „Járo, nesýčkuj!“ Zastihlo nás to opravdu nepřipravené. Již jsme se 

chystali ulehnout k nerušenému spánku, když se šero večera proměnilo v tmu 

temnější tmavé noci. Stromy se kácely k zemi a intenzitu srážek lze odhadnout na 

totální průtrž. Bahnova narychlo postavená střecha pro skupinu nejstarších, která šla 

do Židovy strouhy, vzala rychle za své a na vybalené spacáky se valila voda. Naštěstí 

nás té noci zachránili ve vsi. Petíšek mezitím již evakuoval skupinu nejmladších. Ani 

našemu táboru se vichřice nevyhnula a zanechala za sebou nepěknou polízanici. 

■ Taky jsme si malovali svá rudá těla všelijakými indiánskými barvami. 

■ Na indiánskou portu dorazila také rocková babička Tina Turner. Trochu ji trápila 

tréma. 

■ Na závěr se kuchaři hodili do gala a vyřezali z melounů pěkné košíčky. Třeba i s 

obrázkem Loukaře. 

■ Přijel se na nás podívat kamarád Poopie a zahrál nám na bubny.  

■ Dětská témata na divadýlkách určovali vedoucí, jedním z nich bylo Zasedání rady 

starších. Vedoucí sehráli Výjev z indiánského života, David a Kako hráli muže a ženu. 

■ Na svatbách oddávali Bahno a Kako. Brali se Honza Mareš (nevěsta) a Hanka 

Chudáčková (ženich). 

 

Pořadí jednotlivců 

1. Honza Mareš 
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Hymna 

 

Indiánský kraj 
(hudba a text Jackobs Esterka) 

 

Tam kde štíty hor se k nebi dmou, 

tam kde prérie se ztrácí tmou, 

zem dávná lovců je ráj, 

mých kmenů posvátný kraj. 

 

Ze stanů stoupá dým a stáda víří prach, 

já svoje už vím a nemám strach, 

zem dávná lovců je ráj, 

mých kmenů posvátný kraj. 

 

Tak pojď a k ránu přilož na oheň, 

svět indiánů ožívá v něm, 

říkaj: svou zemi nikdy neprodáš, 

jsme její částí, tak si jí važ. 

 

Zurčení vody v peřejích, 

stejně zní hlas předků mých, 

zem dávná lovců je ráj, 

mých kmenů posvátný kraj. 

 

Já nevěděl, že dýl než století 

vydržel tenhle svět bez dětí, 

zem dávná lovců je ráj, 

mých kmenů posvátný kraj. 


