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Tábor proběhl na našem známém tábořišti s adresou Mlýn Sýkorník na přehradě Les 
Království, Dolní Brusnice, Bílá Třemešná, v termínu 30.6. – 12.7. 2013 
 
Zúčastnilo se 37 dětí ( 12 skautů, 6 skautek, 10 vlčat, 9 žabiček ), 7 roverů do 18 let, 
10 dospělých 
 
Skupiny: 
Lišky:  Čtvrtka, Blonďák, Mazel, Andrew, Zmrzlina, Žužu 
Medvědi:  Jasan, Vážně, Křemílek, Letuška, Klíště, Žvejda 
Kaštani: Zub, Fík, Špagátek, Kajak, Hanka, Pú 
Domorodci: Padák, Hroch, Skuhra, Kašpárek, Želva, Maruška, Kam 
Bukvice: Žvanil, Vážně, Pepino, Šíma, Veverka, Miki 
Nojtojky:  Matěj, Moták, Ťuky, Adam, NoName, Rusalka 
 
Náš letošní táborový příběh se začal odehrávat již v průběhu skautského roku. Účastníci i ti , 
kteří se tábora nakonec nezúčastnili, mohli získat nemalou nápovědu k cestě za Aztéckým 
zlatem. Na schůzkách či akcích získávali nápovědy formou obrázků s výňatkem textu, který 
se nakonec ukázal jako deník Alvaréze.  
Prvního večera tábora nám všem u zapáleného ohně naše kapitánka vyprávěla příběh o 
odvážném a statečném muži jménem Alvaréz. Ten se se svými druhy a domorodými 
pomocníky vydal po stopách zlata Aztéků, především jejich krále Montezumy. Jeho duch nás 
následně pod rouškou tmy navštívil, aby popsal svá prožitá utrpení i svůj konec. Tímto 
příběhem se započala i naše cesta za zlatem. Podle úryvků z Alvarézova deníku jsme 
podnikali všelijaké více či méně náročné úkoly. 
Abychom na cestu vůbec mohli vyrazit, museli jsme vyluštit nelehkou šifru. Jejím klíčem 
byla písmena, která jsme si museli vystřílet. Šifra nám prozradila jak najít průkazní peníz, 
který nás následně provázel na naší cestě. Peníz ale bylo nutno patřičně označit.  
Dle deníku měl projít ohněm posvátným, ten byl v našem případě nahrazen přejetím vlakem. 
K další cestě jsme se dopracovali poté co jsme na kamenech, rozesetých v lese, nalezli 
písmena dávající název potoka. V Boreckém potoce jsem pak nalezli pouzdro, které nám 
pomohlo dále. 
Další stránky deníku se zmiňovaly o lovu zlatých rybek , které jsme museli předložit strážcům 
pokladu. Ve vodách tentokráte mělčích jsme museli z výšky vylovit Měsíční kámen. Tento 
úkol byl nebezpečný a nelehký, ale nakonec jsme ho zvládly všechny skupiny. Následujícího 
večera nás čekal tajuplný úkol. Museli jsme najít hrob Alvarézova přítele Fernandoze, 
vykopat jeho rakev a poklonit se jeho ostatkům.  
Poslední zmínkou v deníku byl pokus o osvobození Alvaréze z aztéckého vězení. Jeho naděje 
na svobodu a zisk zlata, která byla v rukou dalšího z jeho přátel. Úkolem bylo chytit klíč 
k vězení, který byl prohozen oknem. Bohužel ne všem skupinám se podařilo klíč získat, ale i 
přesto všechny vyrazily na pouť za pokladem. Jejich cesta vedla přes Bílou Třemešnou, 
Skrýše a Zvičinu do tábora, kde nalezli poklad. 
 
Kromě našeho putování podle Alvarézova deníku byl program tábora přizpůsoben 
jednotlivým oddílům. Prvních pár dní bylo určeno pro stavění tábora. Nejprve stanů, kuchyně, 
jídelny, další přišly na řadu brány, pádelník a další potřebné táborové stavby. Odměnou za 
odvedenou práci byl výlet do nedaleké ZOO se safari ve Dvoře Králové. Skautský oddíl si 



zvolil obtížnější výstup na naši nejvyšší horu – Sněžku. Proběhly 2 táborové ohně, 3 z roverů 
splnili zkoušku Tří orlích per, skauti a skautky plnily výzvy ze stezek. Skautský slib složili 3 
skauti, 2 skatuky a vlčácký pak 2 vlčata. DO skautských let dorostla 1 žabička, 1 vlče, do 
roverského dále pak 1 skautka, a 3 skauti. 
 
 


