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Atlantida 
Téma  

Poznávání starých civilizací a jejich kultur. 

 

Průběh dobrodružství  

Dr. Jan Přibyl vede pětičlennou českou výpravu ve složení Petr Kratina, 

archeolog, horolezec a odborník na staré civilizace, lékařka a horolezkyně Ivana 

Slavíková, geoložka a botanička Zdena Chládková, řidič, kuchař, nimrod a všeuměl 

Jarda Říha. Jsou součástí velké mezinárodní expedice, která dělá na jednom z 

ostrovů Atlantského oceánu průzkum související s plánovanou výstavbou elektrárny. 

Jednoho dne si všimnou silné záře vycházející z dalekých hor. Pětice se tam vydá. 

Třetí den cesty najdou kresbu trojzubce, která je udiví svou velikostí. Ta činí nějakých 

300 na 500 metrů. Zemětřesení je poté smete do útrob hory, v níž objeví další známky 

lidské činnosti – různé umělé chodby a svatyni s kresbami z mnoha rozmanitých a 

dávných kultur. V kresbách je také skryto tajemství úniku z hory. Nakonec se jezerem 

dostávají ven a zjišťují, co způsobuje silnou záři. Je to gigantický disk ze stříbřité, lesklé 

a neuvěřitelně tvrdé hmoty odrážející světlo při západu Slunce. Vracejí se zpět a 

nacházejí další známky po prastaré a neznámé civilizaci – cesty, kanalizaci a sloupy. 

Nalezli také pyramidy, které kdysi sloužily, jak o tom svědčí vnitřní vybavení, jako kryty 

proti útokům shora. Závěr? Objevili zbytky bájné Atlantidy! Těší se, až se vrátí a vše 

pořádně prozkoumají. Jenže postupně všichni těžce onemocní. Rozdělají tedy oheň, 

přikládané listy tvoří hustý dým a členové expedice doufají, že je někdo objeví. 

 

 

Koho jsme na táboře potkali  

Jan Přibyl, Petr Kratina, Ivana Slavíková, Zdena Chládková, Jarda Říha a domorodec 

Gher. 



 HISTORIE TÁBORA 1982 
 

Co jsme měli na táboře 

 

Kniha Atlantida. Z ní jsme si četli o expedici dr. Přibyla. 

 

Bůh Slunce Ra. Kolečko s vyraženým obrázkem. 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí 

HV   Miloš Sam Jakš 

OV   Petr Máma Jakš 

Vikina Jakšová 

Jana Hruška Hrušková 

Eva Havlová 

P   Petr 

Kecka 

Ogoši 

Řidič   Bloudič 

Hospodář  Martin Havel 

Kuchař  Libor Wais alias Karel Gott 

Zdravotnice  Marta Šimonovičová 

 

dále pravděpodobně byli: Ludva Reichert, Bibina Šíšová 
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Názvy družinek a jejich členové 

Sumerové 

Markéta Karlíková 

Asyřané 

Aztékové 

Mayové 

Etruskové 

Babyloňané ? 

Chetité ? 

 

Další děti: Honza Karlík, Martina Krausová, Jirka Červenka, Pavlína Švecová, Roman 

Edr, Markéta Kiki, Milena, Zdena, Šagi, Michal Kulda Kadeřávek, Splešťule, Sylva 

Kellerová, Daniela Černá, Očko, Radka, Nika, Vlaštovka, Šárka Růžičková, Vlaďa, 

Káča, Martin Hvězda, Karel Marchioni, Martina Tesařík Černá, Pavlínka, Veverka, 

Franta, Papoušek, Pája, Klokan , Franta 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti 

■ Zuzana Humpálová z ČTK vyfotila čtveřici dětí ve stanu, snímek následně vyšel v 

tisku.  

■ Hned vedle zásobovacího stanu vznikla první malá Alhambra. Vydržela až do roku 

1984. 
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Hymna 

Hotel California 
(Fender, Frey, Henley/Zdeněk Borovec) 

Světla aut v mlze slábla, já z dálnice sjel 
Za bleskem poslem ďábla, jenž mě zval do pekel 
Proklel jsem tuhle půlnoc a měl už všeho dost 
Když náhle před kapotou dům tu stál, jako by z té mlhy rost. 
Jen jsem proběhl deštěm a našel dveřní štít 
Podle zvonu nad vchodem kaple i márnice mohla to být 
Bude tam pro mě nocleh či mám jít o dům dál 
Tu však oslovil mčísi hlas a ten hlas já znal. 
 
Zde vítá tě Hotel California 
Místo příjemné a ten krásný kraj 
Zelený přístav je Hotel California 
Levné nájemné v zimě v létě ráj 
 
Ta žena s rozžatou lampou ta její pobledlá líc 
Bylo jí 28 30 let, možná i víc 
Tak jsem šel za ní dvorkem stín jejích zad 
Jak sálala horkem jak dýchal z ní chlad 
Najednou plno světel stů s jídlem a vším 
Řekla: Tady snad’s měl chuť večeřet a neměl’s právě s kým 
Jsi stejný jak jsem tě znávala dávno dřív 
Nesla jsem zrovna kytky na tvůj hrob ale ty jsi živ” 
Tehdy jsem byl šťasten s tou cizí ženou tam 
Než řekla: Tenhle řetěz na ruku hleď pro štěstí ti dám 
Jsi se mnou vždy spoután ten nesvlékneš už víc“ 
A tu mi svitlo musím pryč odtud pryč jen dešti vstříc 
A tak skončil příběh vlastně tak jsem si to přál 
Však od té doby hledám jen Hotel California dál 
Ten dům nikdo neznal nevím možná sen či klam 
Co však řetěz na mém zápěstí kde se vzal proč ho mám?! 
 

 

 

 


