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Tak se jmenovala letošní etapová hra pro nejmenší táborníky. Hry se zúčastnilo 
celkem 78 dětí se svými vedoucími a praktikanty. 

Človíčkové z tábora byli rozděleni do 8 chlapeckých a 6-ti dívčích družin. 
 

Družina Holky - Název Kluci - Název  
1. Modroočky Šroubkové 
2. Halenky Krychličky 
3. Jelenky Tubičky 
4. Zajušky Strakáči 
5. Knoflenky Květíci 
6. Literky Neználkové 
7.  Fistulky 
8.  Špuntíci 

 

Na začátku celé etapové hry jsme si vylosovali název družiny. 
Každý člen družiny dostal dřevěné kolečko s nalepenou postavičkou některého 

z človíčků. Obrázek jsme si vybarvili a celý tábor jsme tento znak naší hry nosili na krku. 
 

 

1. etapa (2.7.1992) 
ADRESA  V  KVÍTEČKOVĚ 

 

Úkol: 
Náš první úkol v EH zněl: Pojmenujte ulici ve které stojí vaše chatička, adresu napište 

na desku, kterou si vyzdobíte a vyvěste si ji na chatičku. 
 

Vítězové: 
Nejvíce se líbila adresa  ŠPUNTÍKŮ a JELENEK  

 



 

2. etapa (3.7.1992) 
ROZTROUŠENÁ ZPRÁVA 

 
Úkol: 
Človíčkové z Kvítečkova nás požádali o pomoc při hledání písmenek, která se 

odlepila z jejich létajícího balónu.  
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Vítězové: 
Nejrychlejší byli HALENKY  a FISTULKOVÉ  

 
 
 

3. etapa (5.7.1992) 
NEZNÁLEK NA PLESE 

 
Úkol: 
Dnes po večeři jsme byli pozváni do Slunečního města na ples. Dozvěděli jsme se 

jak to na takovém plese chodí a také jsme si zasoutěžili. Úkolem družin bylo zatancovat 
v rytmu DISCO 

 
Vítězové: 
Nejlépe tančili LITERKY, NEZNÁLKOVÉ, ŠROUBKOVÉ  a KNOFLENKY  

 
 
 

4. etapa (7.7.1992) 
NEZNÁLEK V ZOO 

 
Úkol: 
Človíčkové navštívili ZOO, jedné Malence bylo líto zvířátek, která musela být 

v klecích a tak je pustila ven, zvířátka se rozutekla po lese a my jsme je pomáhali chytat. 
 
Vítězové: 
Nejvíce zvířátek pochytali STRAKÁČI a JELENKY . 

 
 
 
 



 

5. etapa (8.7.1992) 
VÝLET NA HAVRANÍ SKÁLY 

 
Úkol: 
Na Havraních skalách nad městečkem KVÍTEČKOV se usadilo hejno zlých havranů. 

Vydali jsme se na pomoc človíčkům, kteří je chtěli vyhnat. Havrany se podařilo zahnat a 
odměnou za dobrý skutek nám byl krásný rozhled do okolí tábora z nejvyšší skály. 

Během výletu jsme soutěžili ve sběru a poznávání lesních rostlin. 
 
Vítězové: 
Nejlépe si vedli LITERKY  a KRYCHLIČKY 

 
 
 

6. etapa (10.7.1992) 
VÝLET DO SLUNEČNÍHO MĚSTA 

 
Úkol: 
Ve Slunečním městě mají přes řeku lávku, po které je velmi těžké přejít na druhou 

stranu. Naším úkolem bylo ukázat človíčkům jak se nebát a v co nejlepším čase tuto 
překážku překonat. 

 
Vítězové: 
Nejlépe se dařilo ŠPUNTÍKŮM a JELENKÁM  

 
 
 

7. etapa (12.7.1992) 
POKLAD 

 
Úkol: 
Každá družina dostala zašifrovanou zprávu. Naším úkolem bylo pomocí šifer, které 

jsme si losovali, zprávu co nejrychleji vyluštit. 
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(POKLAD MÁ PILULKIN ) 
 

Vítězové: 
Zprávu jsme vyluštili všichni a poklad nejrychleji našli“ 

JELENKY  a FISTULKOVÉ  
 
 
 



 

8. etapa (13.7.1992) 
STAVBA DOMEČKŮ V KVÍTEČKOVĚ 

 
Úkol: 
Človíčkům někdo zbořil jejich domečky a tak jsme se rozhodli jim pomoci při stavbě 

nových domečků. 
 

Vítězové: 
Nejkrásnější domečky postavili LITERKY, MODROOČKY, NEZNÁLKOVÉ, 

STRAKÁČI a KVĚTÍCI 
 
 
 

9. etapa (2.7. – 15.7.1992) 
POŘÁDEK V KVÍTEČKOVĚ 

 
Úkol: 
Po celou dobu tábora probíhala soutěž v pořádku na chatičkách i okolo nich.  

 
Vítězové: 
A jaké byly konečné výsledky úklidů ? 
 

POŘADÍ HOLKY KLUCI  
1. LITERKY, JELENKY NEZNÁLKOVÉ 
 a MALENKY 
2. KNOFLENKY STRAKÁ ČI 
3. MODROOČKY FISTULKOVÉ 
4. ZAJUŠKY KV ĚTÍCI a TUBIČKY 
5.  ŠROUBKOVÉ 
6.  KRYCHLIČKY a ŠPUNTÍCI 

 
 
 

10. etapa 
PŘEKVAPENÍ: NOČNÍ HRA 

 
Úkol: 
Neználek ztratil kouzelnou hůlku, která se dostala do opičí klece. Naším úkolem bylo 

vzít hůlku z opičí klece a vrátit ji kouzelníkovi ČÁRYFUKOVI. 
 

Vítězové: 
Nebylo hodnoceno do etapové hry 

 


