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príbeh
Připutovali k nám zdaleka na tábor 
hvězdáři Jupí a Turn, kteří nás 
upozornili na to, že nedaleko nás 
spadla hvězda. Společně s nimi 
jsme jí našli a přinesli do tábora, 
kde k nám promluvila a vysvětlila 
nám, že se klouzala s kamarádkami 
po nebi, ale uklouzla a spadla k 
nám na Zem a teď neví jak zpátky  
na oblohu. 
Protože jí bylo smutno, děti jí 
rozveselovaly třeba zpíváním 
písniček na Portě. Když  
k nám přijel pán s pojízdným 
Planetáriem, dozvěděli jsme se jak se 
Hvězda doopravdy jmenuje - Antares 
-  a do jakého souhvězdí patří - Štíra. 
S touhle informací už jsme mohli 
naplánovat jak Hvězdu dostaneme 
zpátky na oblohu.  
Děti vymyslely, že pomocí 
balónků s heliem bychom jí mohli 
poslat na svoje místo na obloze, 
a tak jsme  taky udělali.



co jsme meli na tábore
Rozlišení družinek : Kšiltovky, které si děti pomalovaly barvami na textil
Bodování družinek : Planetky, které postupně stoupaly po nočním nebi
Jídelníček a program dne : S motivem nočního nebe
Pamětní list : Ilustrace Hvězdy, která k nám spadla
Golemci : keramické placičky, na kterých byla vyobrazena Hvězda jak je 
šťastná

druzinky
1. Ufoni na Čtyřlístku - zelení
2. Hranolky s kečupem - červení
3. Motorové myši - šedí
4. Ještěři Jupiteři - fialoví



Hvězda
A                      D                            E
Hvězda spadla na zem, netuší,
A                         D                            E
Kam jít, je jí smutno na duši.
A                            D              E
Marně hledá galaxii svou,
A                         D                     G

Na tváři ma slzu tesklivou.

Ref:  
A                                        G 
Ale jsou tu kamarádi,
D                                        A
Kteří hvězdu mají rádi, 
A                                 G
Potěší ji, rozveselí,
D                                              A

Než zalezou do postelí.

Hvězda spadla na Zem, má však nás,
Ukážem jí, co je kolem krás - 
Na zemi u vevesmíru dál.
Kdopak by se tady smutku bál!

Naštěstí jsou kamarádi,
Kteří hvězdu mají rádi.
Pomůžou jí najít cestu,
Než vyrazí zpátky k městu.

Jsme tu všichni kamarádi,
Kteří louku mají rádi.
Užijem si spolu srandu,
Je prima mít tuhle bandu.

Na na na na..

A                                 D                            E
Hvězda spadla na Zem, netuší,
A                        D                            G

Kam jít, je jí smutno na duši

hymna



Vedoucí
Hlavní Vedoucí: Jan Kako Štursa 

Kuchyně: Kačí Hvězdová 

                   Káča Steinbachová 

Řidič : Marek Mařena Rachač 

Vedoucí : Petra Letadlo Mitická 

                   Marta Ashley Babková

         Jan Jéňa Štursa 

                   Tomáš Holohlavský 

Praktikantky : Míša Mitická 

                           Kačka Mitická 

Návštěvy : Vojtěch Židloň Židlík, 

                     Petr Petich Škvor



táborové strípky
• ★Hned úvodní večer nás přivítali v Alhambře Hvězdáři a přinesli s sebou dárky. Nejvíc si ho 

cenil Vráťa.
• Poprvé jsme měli na Bejbáči hymnu, složila jí Kačka s Letadlem.
• Když byly k obědu masové koule s rajskou a těstovinami, Mařena nejdříve spěchal pro 

maso. Jenomže když se vrátil, zjistilo se, že chybí protlaky. Tak jel do Blatné znova. Když 
se vrátil zpět s protlaky, ukázalo se, že nemáme těstoviny. Přes všechny nedostatky, ale 
oběd nakonec byl a děti alespoň stihli víc dílů Krtka, kterého jsme promítali v Alhambře.

• Hra přes den, kterou organizovali rodiče byly situační scénky 5 skupin - policistů, 
záchranářů, taxi řidičů, posádky aerolinek a hasičů. Jediná scénka, která bohužel 
neproběhla byla scénka hasičů a integrovaného sboru. I tak to bylo povedené.

• Hrály se i dvě “Alhambrové” hry, tj. hry pouze pro rodiče a vedoucí. Hra na přezdívky, která 
se hrála 24 hodin, byla na téma vesmír. Nejvíc čárek posbírala Vanda (50), Míša (39), Kako 
(31) a Letadlo (28). Pivu se říkalo Slunce a pivníku slunečník. Další hra, kterou pořádala 
družinka fialových, se hrála večer a byla to hra na způsob deskovky Activity. Nejvíce se 
dařilo šedým, ovšem hra byla bohužel přerušena silnou bouřkou a bleskem, jenž udeřil 
do stromu hned za umývárkami.

 



• Proběhla Porta k rozveselení Hvězdy, moderovaly jí Kačka s Míšou a Hvězda jí komentovala. 
Pro to, aby Hvězda hovořila, bylo potřeba jednoho přenosného reproduktoru, jedněch 
sluchátek, tří telefonů, nainstalované aplikace “mikrofon” a bluetooth dostačující 
vzdálenosti. Ačkoli to nebyla nejjednosušší soustava, vše zafungovalo jak mělo.

• Vyráběli jsme krásnohledy, malované svícínky a malovali na čepice. Družinky si také 
malovaly své vlajky.

• Při diskotéce byl zřízen fotokoutek, ve kterém se fotilo jak na foťák tak na polaroid.
• Slavili jsme Čahounovo 40, který byl přivezen se zavázanýma očima do tábora a hned 

po příjezdu byl podroben vyšetření doc. Hebkým, prof. Rozeklaným, prof. Šourkem a dr. 
Pytlíkem. Následně byl pak podroben monitorování prediktorem myšlenek. Po gratulaci 
se pustila hudba a rozjel se velice vydařený večírek, který zahrnoval i mexickou druhou 
večeři, kterou si připravili zelení. Někteří strávili a protančili večírek v překvapivé obuvi a 
to jmenovitě Kako v holinách a Ashley v lodičkách na jehlovém podpatku. Holiny na rozdíl 
od lodiček akci přežily.

• Letadlo zapomněla doma Golemky a přivezla jí je kolegyně z práce ráno poslední den.
• Petich tak vehementně uklízel po Baldoběhu, že nám zůstal na Bejbáči až do neděle
• Vypili jsme o jeden sud více než se počítalo. O první místo v pivníku se dělí Kako a Ashley.






