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Úvod 

V této práci popisuji celotáborovou hru, kterou jsem minulý rok naplánovala společně 

s druhou instruktorkou. Tato hra vznikla na základě mé dobré znalosti Jamajky a její kultury. 

Byla vytvořena na poslední týden tábora, ale dala by se rozvést i do tří. Hru hráli jak děti, tak 

instruktoři a mladší vedoucí, kteří pak byli rozděleni na dvě hrací skupiny. Tato práce by 

měla být inspirací pro další vedoucí a také by měla sloužit jako ponaučení z chyb které já 

jsem při plánování udělala. Co bych také chtěla ukázat a na co se zaměřit je, že se vše dá 

vyrobit a zařídit za levno, jako se nám minulý rok povedlo. 

 

Stručné shrnutí hry 

Všichni hrající dostanou poštou dopis od cestovní agentury, která jim zařídila báječnou 

dovolenou na Jamajce. V obálce mají zároveň letenku, díky které se dostanou do letadla a 

společně se přemístí. Přes den si užívají krásy, které Jamajka nabízí a večer povečeří u ohně s 

místními. V tu chvíli přichází největší zvrat celého týdne. Hrající jsou každý zvlášť 

odchyceni a zjistí že uprchl kriminálník, který se snaží dostat ze země někam, kde ho nikdo 

nenajde. Co je ale rozdíl, že hrající 13let a více jsou odchyceni kriminálníkem a děti 12 mínus 

jsou odchyceni detektivem, který se ho snaží chytit. Navzájem nemají ani ponětí, že pracují 

proti sobě. Všichni se snaží splnit úkoly svého nadřízeného ale jelikož se jedná o tajnou akci, 

v normálních aktivitách se to neodráží. Mimo táborovou hru si hrající užívají jamajské 

kultury a snaží se zapadnout mezi místní obyvatele. Dokonce s nimi slaví místní svátky a 

tradice. Zakončení výletu vyvrcholí puťákem a dopadením kriminálníka. 

 

Vytvoření atmosféry 

Největší částí atmosféry byly kostýmy a dekorace. 

 Co se kostýmů týče, snažili jsme se použít co nejvíce starého oblečení, které jsme doma našli 

a to jsme dotvářeli. Pomalovali jsme trička jamajskými motivy, použili barevné šátky a 

využili extravagantní kusy co jsme měli v šatníku. Velikou částí bylo oblečení které jsem z 

Jamajky měla doma. Jediné co jsme nakoupili byly rasta čepice.  

 S dekoracemi jsme si speciálně vyhráli. Na bazaru jsme našli staré barely pouze za odvoz, 

které jsme nabarvili na jamajské barvy, sehnali jsme u známých velké množství látkových 

plakátů a šálů s jamajskými nápisy a motivy, vyvěsili pletené hamaky, ve srubu jsme celou 
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zeď polepili plakáty jamajských interpretů, vyvěsili světýlka po celém táboře, použili lapače 

snů a zbytek dozdobili vším co jsme našli v červené, žluté a zelené barvě.  

 Do atmosféry jsme se rozhodli zapojit i jamajský slovník kterým jsme mluvili co nejvíce 

např. jmenovky na stanech, pozdrav, slova využitá v tábotové písni apod. Dokonce jsme i 

udělali jamajské dolary kterým jsme říkali jengy. 

 Nakonec bych ještě představila jamajské podniky a jamaský svátek kterými jsme se rozhodli 

atmosféru doladit. První podnik byla kavárna sestavena z podsádek stanů. V kavárně jsme 

udělali příjemné posezení a prodávali za jengy občerstvení. Kavárna fungovala přes den a 

večer byl v provozu bar bubar který je naším druhým podnikem. V baru jsme prodávali 

napodobeniny drinků které byli vyrobeny z různých džusů a obarvených šťav. Vše bylo 

samozřejmě nealkoholické a děti si je mohli kupovat za jengy. Každý večer je tam 

doprovázela živá muzika. A jako poslední je náš jamajský svátek neboli karnevalový průvod 

ale o něm bude samostatná kapitola. 

 

Denní režim 

Ráno když se děti probudili byl ranní nástup v zelených košilých kde se vytahovala vlajka. 

Poté následovali klasické aktivity jak na každém táboře jako je čištění zubů, rozcvička a 

snídaně. Po snídani nastal dopolední program. Vzhledem k tomu že se hra hrála třetí týden, 

děti už neměli příjímačky a proto jsme se rozhodly že dopoledne jim budeme rozdávat práce. 

Měla to složit jako jejich povolání které se každý den měnilo a za každou dobře odvedenou 

práci dostali výplatu v jengách. Povolání byly např. Sbírání lesních plodů, kavárník, škrábání 

brambor, nosič dřeva, uklížeč srubu, rovnání kostýmů na půdě a jiné co byli zrovna potřeba. 

Poté byl oběd který si děti vždy museli zaplatit 1 jengem. Při poledním klidu byl v provozu 

office stánek kde si všichni mohli vyzvednout svou poštu. Odpoledne měli čas na plnění 

úkolů či her a pak nastala večeře. Po večeři byl první oficiální večerní nástup kde se sundala 

vlajka a ůoté nastal druhý, který byl spíše shromáždění u ohně a tam děti dostali výplatu za 

práci. Poté už byla jen večerní zábava u bubaru či u ohně v doprovodu kytar. 

 

Carneval 

Jak jsem již zmiňovala, děti měli příležitost se zapojit do carnevalového průvodu který je 

každoročním jamajským svátkem. Začali jsme s přípravami už od rána. Po snídani jsme se 

převlikli do kostýmů které jsme měli připravené už z Prahy. Šlo o kostýmy které obsahovaly 
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peříčkové čelenky, spoustu třpytek, střapaté sukně vyrobené z okenních závěsů, barev na tělo 

a různé boa. Děti pak měli za ůkol vytvořit si co nejextravagantnější a nejpodobnější 

kostýmy. Jakmile jsme všichni byli převlečeni, vyrazili jsme na carnevalový pochod. Pustili 

jsme jamajské písničky a šli okolo celého tábora. Cestou jsme tancovali a zpívali až jsme 

dorazili na louku a tam udělali velké taneční kolečko kde se každý mohl vyblbnout a 

předvést. Po pochodu nastala první carnevalová hra. Děti byli rozděleni do dvojic a každý ve 

dvojici měl svůj vlastní úkol. První z dvojice si musel za jednu minutu obléci co nejvíce kusů 

oblečení co stihl a v něm musel doběhnout k rybníku kde na něj čekal drůhý z dvojice. Když 

se potkali, předali si oblečení a ten druhý musel přeplavat rybník. Háček byl ale v tom že 

musel udržet co nejvíce kusů oblečení suchých. Jakou zvolili strategii zůstalo na nich.  

Po hře jsme se vrátili do tábora na oběd. Po obědě se hráli minihry jako např. ocásky, 

ponorky, raketky atd.  

Večer nás čekal zlatý hřeb večera a tím byl taneční battle jelikož tanec je největší částí 

jamajské kultury. Zapojit se mohl kdo chtěl. Byli dvě kategorie a to každý sám, nebo ve 

dvojicích. Tímto jsme krásně zakončili celý carneval. 

 

Zahájení hry starší 

Zahájení nastalo hned po setmění. Všem 13let a více jsme řekli že s nimi HVT potřebuje 

něco probrat a jednoho po druhém jsme si je volali do srubu. Jakmile se za nimi zavřely 

dvěře, byli přepadeni dvěma muži kteří byli pomocnící uprchlého kriminálníka. Pomocníci 

byli zahalení v černých kuklách a tak jsme je nazývali muži v černém. Dali jim na hlavu 

látkový vak a odvedli je do auta. Jakmile byli v autě všichni starší, odvezli jsme je na louku 

kde na ně čekal kriminálník. Přistoupil k nim ve vězenském obleku a s maskou přes obličej 

aby ho nikdo nepoznal. Hrajícím sdělil, že potřebuje uprchnout ze země ale potřebuje na to 

peníze které nemá a na to potřebuje je. Ve městě se totiž potulovali překupnící kteří 

odkupovali vzácné a drahé léky. Jejich úkolem bylo sehnat co nejvíce léků které mu předají a 

on si pak odkoupí svobodu. Léky jsme vyrobyli z prázdných želatinových ampulí naplněných 

cukrem a dávali jsme si pozor aby si děti nemysleli že pašují drugy takže jsme důrazně 

vysvětlili že jsou to léky na vzácnout nemoc. Apeloval na ně aby vše udrželi v tajnosti.  

Hry 
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Vzhledem k tomu že hra byla pouze na týden, neměli jsme moc čas na to dělat etapy. 

Rozhodli jsme se tedy že léky budou získávat pomocí samostatných úkolů. Museli je hledat 

na různých shovaných místech a plnit tajné úkoly. Všechny informace vždy dostali poštou.  

Puťák a zakončení starší 

Poslední den hry, když mladší skupina byla na hře, jsme té starší skupině oznámili že mají 10 

minut na to se rychle sbalit a odejít na puťák. Cestou sbírali léky protože jim kriminálník řekl 

že jich mají málo. U každěho stanoviště měli šifru s pokyny kam jít dál. Na onečné zastávce 

na ně čekal kriminálník který si od nich převzal léky a oni se vrátili zpět do tábora.  

Zahájení hry mladší 

Všichni starší opustili tábor a zůstali tam pouze mladší hráči a jeden vedoucí. Ten si je svolal 

k sobe a oznámil jim že je soukromý detektiv který se snaží dopadnout uprchlého 

kriminálníka. Poprosil je o jejich pomoc. Domluvil se s nimi že jim každý den bude posílat 

poštou kdy a kde se sejdou a tam jim vždy předá informace. Jejich hlavním úkolem bylo 

získat stránky z kriminálníkova deníku který si ve vězení vedl a ve kterém plánoval jeho 

úťek. Také je varoval že mise musí zůstat přísně tajná, jinak kriminálníka nedopadnou. 

Hry 

Narozdíl od starší skupiny, tato skupina hrála hry každý den společně. Vždy, když se setkali 

s detektivem, dostali informace k jejich úkolu. Hráli hry ve kterých plnily nejrůznější úkoly 

jako např. Směňování předmětů za stránku deníku, či hledání stránky podle azimutů. Při 

každé hře si museli dávat pozor aby je nikdo nespatřil či neslyšel. To stejné platilo u 

setkávání se s detektivem. 

Puťák a zakončení mladší 

Děti získaly poslední stránku deníku ve které bylo popsáno jak si kriminálník našel druhou, 

starší polovinu jejich skupiny a donutil je mu sehnat léky. Detektiv děti doprovodil do tábora 

a přikázal jim starší skupinu chytit ještě než předají léky kriminálníkovi. Když dorazili do 

tábora, zjistili že starší skupina už opustila tábor. Úkolem jejich puťáku bylo vystopovat 

starší skupinu a zastavit ji. Když dorazili k okolí tábora, nenašli starší skupinu ale omylem 

zahlédli kriminálníka který již byl na útěku. Děti vyrazili za ním, spoutali mu ruce a zabavili 

léky. Nakonec ho předali detektivovi, který kriminálníka odvedl zpět do vězení. Dobro 

vyhrálo nad zlem. 

Odměny 
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Chtěli jsme odměny udělat více od srdce než klasick nakoupit hračky. Vymyslely jsme, že 

vyrobíme keramické hrníčky které namalujeme každému na míru. Hrníčky jsme vypálili u 

náčelnice MK která má přístup ke keramické peci. Hrníčky sklidily veliký úspěch. 

Závěr 

Celá tato hra byla vytvořená na důvěře a čestnosti dětí aby si navzájem hry neprozradili a 

povedlo se. Moc se mi líbilo že jsme skoro nic nenakupovali a opravdu jsme využívaly staré 

věci které našly nové využití. Z čeho jsem se poučila bylo, že starší skupina by ocenila více 

aktivních a dramatických her které jsme mohli lépe připravit. Také jsem si vše ctěla připravit 

sama a poté toho na mě bylo moc takže pro příště vím, že vše nemusím zvládnout sama. 

Celkově jsme se ale shledali s velmi pozitivnímy odezvamy. Mám z toho velice dobrý pocit 

protože to byl první tábor který jsem měla na starosti skoro sama. 

 

 

 

 


