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Zápisník archeologa 

2.July 
Naše archeologická výprava se schází 
dopoledne kousek za Prahou (pozdieji zde 
bude i metro) v oblasti mezi Hloubietínem a 
Horními Poczernicemi. Objednaný autobus 
následnie odváţí naši výpravu na stanovené 
místo u Roţmitálu na Šumavie, kde jiţ nás 
czeká przipravený tábor. Po przíjezdu nás 
zastihl déšt, který nás s przestávkami bude 
provázet niekolik dalších dní. Po 
ubytování jsme vyrazili na drzevo, aby 
veczer mohl být táborový ohen. K veczerzi 
byla dobrá gulášová polévka. 

 
U veczerního ohnie probiehlo przivítání 
nových czlenu, niejaké to zpívání atd. V té 
dobie vysvitly i hviezdy, takţe se na noc 
pieknie ochladilo. 

 
Slavnostní ohen 

3.July 
Dopoledne bylo ještie potrzeba donést 
niejaké to drzevo do kuchynie a pak si 
jednotlivé oddíly zahrály pár her. 
Po poledním klidu došlo na przedstavení 
profesoru, kterzí povedou jednotlivé 
archeologické týmy przi vykopávkách: 
odborná asistentka Renata Ţvejkalová 
(zastupovala momentálnie neprzítomnou 
prof. Martinu Honcu), prof. Michal 
Hoffmann, prof. Petr Vyletial a prof. 
David Novotný. Vrchním archeologem je 
prof. Martin Gryc. Poté následoval 
rozrzazovací závod, kde kaţdý z profesoru 
miel stanovištie, na kterém úczastníci 
plnili ruzné úkoly: cztení starých listin, 
hledání mince, odkrytí krzehkého 
przedmietu a poczitání letokruhu. 
Nejrychleji trat zvládl Jirka Trsek (12:47), 
dále Tomáš Bezdiek (12:49) a trzetí byl 
Pavel Strzilka (13:04). 

 
Profesorzi archologie 

Celý den bylo pod mrakem a velmi chladno, 
chvílemi pršelo. 
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4. July 
Na raním nástupu byli archeologicztí 
pracovníci rozrzazeni do týmu. Dopoledne 
byl oddílový program, kdy menší zustaly 
v táborze a hraly drobné hry ( naprz. na 
rybárze), došlo také na první mytí 
v hygienickém srubu. 
Po obiedie nám archeologické týmy 
představily své názvy, pokrziky a przedáky 
(Maliní – Nikola Synková a prof. 
Martina Honcu, Doktorzi profesorzi - Dan 
Kunc a prof. Michal Hoffmann, Petardy – 
Honza Czernucký a prof. Petr Vyletal, 
Šmoulové – Dominika Šuláková a prof. 
David Novotný). Poté jiţ zaczaly 
vykopávky ve Vendelínovie mlýnie 
(Wendel Muehle). Przi nich nás překvapil 
rámus a strzelba z lesa, ze kterého se 
následnie vynorzil Indiana Jones a poţádal 
nás o ukrytí, které jsme mu poskytli. 
Následnie se vynorzili trzi esesmani a 
násilnie nám prohledali tábor, dokonce i 
pouţili své zbranie, ale Indyho nenašli. 
Poté, co vyrzili úvozem prycz, nám Indy 
vysvietlil, ţe se nedaleko našel hrob 
magistra Ekka, posledního templárze 
v Czeských zemích, a ţe by tam mohl být 
skrytý poklad, jenţe po niem pasou také 
nacisté. Ještie niejakou chvíli se 
pokraczovalo ve výkopech a zbytek odpoledne 
probiehl po oddílech. 
Veczer jsme se s Indym vydali k hrobce 
magistra Ekka, ale museli jsme se proplíţit, 
protoţe v okolí hlídkovali nacisté. Hrob 
jsme czástecznie odkryli a našli jsme 
niekolik zajímavých przedmietu (více aţ 
przíštie). 

 
Vykopávky 

 
Esesmani 

Przes den bylo przeváţnie pod mrakem, ale 
oteplilo se, chvilkami trochu kapalo. 
 

 
Indiana Jones 

 
Nálezy z hrobky magistra Ekka 
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5. July 
Na ranním nástupu ohodnotil Indiana 
Jones týmy za odkrytí hrobky magistra 
Ekka, odkud jsme odnesli listinu a rzetiez 
s krzíţem.Dopoledne probíhal program po 
oddílech, spíše odpoczinkovém tempu. 
Odpoledne se archeologické týmy vydaly za 
poznáním historie krzíţovych výprav a 
templárzského rzádu. Na prvním zastavení 
byla krátká historie první krzíţové výpravy 
(v letech 1095-1099) a bylo nutno porazit 
musulmany bránící pruchod do Jeruzaléma. 
Cesta pokraczovala k starodávné listinie, 
která objasniovala vznik Rzádu chudých 
rytírzu Kristových a Šalamounova chrámu, 
známých jako templárzi (v roce 1118). Na 
trzetím zastavení se týmy dostaly do roku 
1187, kdy sultám Saladin zahájil velkou 
ofenzivu proti Jeruzalémskému království. 
Saladin královské vojsko przekvapil u 
vesniczky Hattín a zabránil mu 
v przístupu k vodie. Po niekolika dnech boju 
se zbytky královského vojska rozpadly a král 
Guy de Lusignan padl do zajetí. Proto zde 
týmy miely zajistit dostatek vody. 
Poslední stanovištie se týkalo zániku 
tempárzského rzádu, který si vymohl 
závistivý francouzský král Filip IV. 
Sliczný, aby vyplepšil státní finance 
(1307-1314), úkolem zniel rozdielat ohen a 
upálit obraz posledního velmistra Jacquese 
de Molay. Poté ještie týmy dostaly test, 
který provierzoval, co si zapamatovaly. 
Vyhráli Doktorzi profesorzi výsledným 
czasem 1:38:10 (test bez chyby; za chybu bylo 
5 trestných min.), druzí byli Petardy 
1:41:21 (2 chyby), trzetí Šmoulové 1:52:42 
(4 chyby) a poslední skonczilo Maliní 
s czasem po úpravách 1:53:30 (1 chyba). 

Po vietšinu dne bylo pod mrakem s mírnými 
przeprškama,aţ v pozdním odpoledni 
vysvytlo sluníczko. 

6. July 
Ráno na nás poprvé porzadnie zasvítilo 
slunce, ale vydrţelo mu to jen do 12 hodiny, 
kdy przišel porzádný slejvák. 
Dopoledne probíhal program okolo nových 
zkoušek, dieti miely moţnost se o nich 
dozviediet více a vyzkoušet si, co a jak. 
O poledním klidu jsme zaczali luštit 
listinu, kterou jsme nalezli v hrobce 
magistra Ekka. Dozviedieli jsme se, ţe ukryl 
poklad templárzu na panství pána 
z Roţmberka a ţe indicie, jak se k niemu 
dostat, rozdielil na niekolik dílu,které 
ukryl pod vzpomínkovými památníky 
devíti zakladatelu templárzského rzádu, a ţe 
první trzi jsou v blízkosti Roţmberka. 
Odpoledne byl program po oddílech. 
Veczer u ohnie probiehla Lesní maturita, 
kterou musí sloţit adepti na 4. Stupen, neţ 
zacznou plnit další zkoušky. Tentokrát to 
byly dva adepti: Terka B. a Honza Cz. 
Bohuţel jejich snaţení nebylo przíliš 
úspěšné, oba ze trzí úkolu byli úspiešní jen 
v záviereczném (Terka splnila zdravoviedu a 
Honza v orientaci). Oba tedy czeká 
opakování czástí, ve kterých byli 
neúspiešní. 
Jak jiţ bylo rzeczeno výše, dopoledne nám 
poczasí przálo, ale przes poledne aţ asi do 16 
hodiny vydatnie pršelo. Poté opiet 
vysvytlo slunce. 

7. July 
Tento den byl vyhrazen pro cestu do 
Roţmberka za první trojicí památníku. Na 
cestu jsme se vydali po týmech. Týmy 
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cestou potkávaly ruzne lidi, kterzí jim za 
niejakou pomoc dávali indicie, kde hledat 
památníky. 

 
Šmoulové przed Roţmberkem 

Prvnie týmy potkaly korzenárzku, která 
chtiela pomoct se sbierem bylin, porzadí: 1. 
Petardy, 2.  Maliní a Šmoulové, 4. 
Doktorzi profesorzi. Dalším byla písarzka, 
která chtiela po týmech, aby sloţily 
przísahu, porzadí: 1. Dr. prof., 2. Šmoulové, 
3. Maliní a 4. Petardy. Následovala 
czarodiejnice, která v rámci konkurenczního 
boje poţadovala ukamenování ostatních 
czarodiejnic v okolí, nejúspiejšniejší byly 
Šmoulové, kterzí zlikvidovali všechny trzi 
konkurenczní babice, ostatní týmy trafily 
jen po dvou babicích. Na posledním 
stanovišti, porzadí: 1. Šmoulové, 2. Maliní, 
3. Dr. prof. a 4. Petardy. Celkem: 1. 
Šmoulové (13 mincí), 2. Maliní, (9), 3. Dr. 
prof. (8) a 4. Petardy (7). Podle indicií 
týmy odhalily místo památníku trzí 
zakladatelu, které bylo na místním 
starobylém hrzbitovie vedle hrobky rodu 

místních rychtárzu, také jí zde po 
usilovném snaţení našly. 

 
Po nálezu listiny 

Ve miesteczku ještie byl chvíli rozchod a 
následoval podveczerní návrat. Veczer 
probiehla taneczní zábava, kterou si 
vietšina uţívala dlouho do noci. 

 
Z taneczního parketu 

Po celý den svítilo slunce a bylo 
przíjemnie. 
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8. July 
Další den naší archeologické expedice 
zaczal poniekud podmrczenie, ale bylo jiţ od 
rána docela teplo. 
Dopoledne bylo ve znamení drzeva, po 
deštivém období bylo potrzeba doplnit zásoby 
v kuchyni i v hygienickém srubu. 
Odpoledne probíhalo po oddílech, jelikoţ 
vykouklo sluníczko vietšina oddílu 
zamírzila k vodie. 

9. July 
Opiet den zasviecený oddílové czinnosti, 
poczasí przálo. Dopoledne zamírzila 
vietšina do lesu a odpoledne zase oddíly 
vyrazily k vodie. 

 
První oddíl u vany 

Na veczer byl naplánován ohen, ale obloha 
mínila jinak. Zaczal vydatný déšt, takţe 
oprava Lesní maturity probíhala 
v jídelnie. Oba maturanti byli tentokrát 
úspiešní. Zaznielo ještie pár písní a byl 
czas jít spát. 

10. July 
 

Dopoledne archeologické týmy vyrazily za 
dalšími trzemi pomníky rytírzu 
zakladatelu: Archibald de Saint-Agnan, 
Hugues de Payens a Payne de Montdidier. 
Prvnie bylo potrzeba rozluštit przíslušnou 

czást listiny, vedení výpravy tedy rozeselo 
po táborze díly slovníku. U prvního 
památníku se skládalo puzzle a následnie 
týmy dorazily ke krmelci, kde si 
przehazovaly vejce, ale nikomu se  
nepodarzilo zdolat vymezenou trat. 

 
Šmoulové sestavuje zebrzík 

U dalšího pomníku musely týmy vyrazit po 
azimutech a náslenie sestrojit ţebrzík a 
zdolat vymezený úsek. 

 
Doktorzi profesorzi na trati 

U posledního pomníku czekala týmy cesta 
po stopách Indiany Jonese a práskání 
biczem na cíl. 
Výsledky podle czasu: 1. Maliní (145 
min.), 2. Doktorzi profesorzi (167 min.), 3. 
Šmoulové (186 min.) a 4. Petardy (223 
min.). 
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Výsledky ze stanovišt: 1. Maliní (9 b.), 2. 
Šmoulové (8 b.), 3. Petardy (7 b.) a 4. 
Doktorzi profesorzi (6 b.). 
Doktorzi profesorzi získali dva díly 
listiny a jeden byl získán, ale 
nezapoczítán ţádnému týmu. 
Celkové zisky strzíbrných: 1. Doktorzi 
profesorzi (15 strzíbrných), 2. Maliní 
(10), 3. Šmoulové (7) a 4. Petardy (5). 
Odpoledne nás opouštiela Helcza, vedoucí 4. 
oddílu, a Lukmen po své druhé návštievie, 
bývalý hlavní vedoucí, takţe došlo na velké 
fotografování vedoucích a oddílu. 

 
Vedoucí 

 
1. oddíl (Rencza a Dádí) 

 
2. oddíl (Martina a Petarda) 

 
3. oddíl (Vlasta a Evita) 

 
4. oddíl (Fifík, Helcza a Mišák) 

Poté následoval oddílový program. 
Veczer se nám podarzilo uskutecznit 
táborový ohen, u kterého se zpívalo a došlo 
na niekolik kulturních vystoupení (vtipy, 
sólový zpiev a aerobik). Jenţe asi po hodinie 
se do téchvíle krásné poczasí zmienilo 
v bourzku, která nás od ohnie vyhnala. 

 
Przedáci týmu zapalují ohen 
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11. July 

 Majda a Adinka 
Dopoledne bylo spíše zataţeno, ale teplo, 
v prubiehu dne vysvitlo pienknie slunce. 
Dopoledne se plnily zkoušky – naprz. uzle, 
morseovka, orientace, zdravovieda atd. 
Ke konci poledního klidu zaczala soutieţ 
Czerzin hledá megasuper inteligentku, ve 
které se utakly dvie super nadaná dievczata: 
Adinka a Majda. Nejprve hrály pexeso 
(vítiezí Adinka), poté setavovaly 
drzeviený hlavolam (Majda), následnie 
sestavovaly puzzle (Adinka), dalším 
soubojem byla rzecznická soutieţ (Majda) a 
zatím poslední byla dáma, kde Majda 
nedokázala zúroczit svou przevahu figur, 
takţe zatím je souboj nerozhodný a musí se 
rozhodnout v dodateczné hrze. 

 
Souboj v dámie 

Odpoledne se zaczaly oddíly chystat na 
cestu mimo tábor, jelikoţ je czekalo 
przenocování v przírodie. První oddíl ještie 
przedtím zamírzil k Vltavie na koupání a 

aţ poté si zabalil na noc. Oddíly si 
vychutnaly pohodu mimo tábor, protoţe 
konecznie przálo i noczní poczasí, opékaly 
se burzty a sedielo se u ohýnku. 

 
První oddíl opéká burzty na przenocování 

12. July 
Biehem dopoledne se oddíly vrátily do 
tábora, i kdyţ cztvrtý dorazil aţ k obiedu. 
Ostatní oddíly se po návratu vienovaly své 
czinnosti. 
Odpolednebyl na porzadu oddílový program, 
cztvrtý oddíl zustal poblíţe tábora a 
vienoval se práci s mapami, ostatní oddíly 
vyrazily k vodie. 
V podveczer probiehla poslední a 
rozhodující soutieţ v hledání megasuper 
inteligentky. Rozhodnutí prziensly 
piškvorky, hrálo se trzi vítiezné hry, aţ do 
stavu 2:2 si souperzky drţely podání, aţ 
v páté rozhodující hrze Majda prolomila 
podání Adinky a celkovie zvítiezila. 
V noci probiehla tajná zkouška odvahy, 
kterou prošli všichni táborníci. 
Przes den bylo sluneczno, v noci se biehem 
zkoušky zatáhlo. 

13. July 
Dopoledne bylo teplé, ale pod mrakem. 
Nápln tvorzil oddílový program. Došlo také 
na dokonczení przekladu první listiny 
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(Ekko nám dal za úkol dovést pronásledované 
poutníky do Svaté zemie)a zhodnotili jsme 
jiţ nalezené listiny, na jedné je obraz 
niejakého miesteczka, pravdiepodobnie 
Roţmitálu, a na druhé nákres przístroje se 
zrcadlem. 
Odpoledne se opiet ukázalo slunce a tak jsme 
vyrazili najít zbývající trzi pomníky 
rytírzu Huga de Champagne, Rossala a 
Gondamera. Nakonec bylo nutné proniknout 
przes niemecké hlídky, kde týmy dostávaly 
indicie, které musely dostat zpiet do svých 
táboru. Týmy se moc nevyznamenaly a 
indicie získaly jen díky nebetyczné 
lenosti hlídek. Poté týmy podle indicií 
vyrazily hledat dotyczné pomníky. 
V indiciích i v pomnících nebyly przíliš 
úspiešní Petardy, kterým chybiela jedna 

indicie z devíti a navíc jim ostatní týmy 
vyfoukly všechny díly listiny (získaly 8 
strzíbrných). Ostatní týmy získaly vţdy 
všech deviet indicií a po jednom dílu 
listiny (po 14 strzíbrných). Przi návratu 
se zhoršilo poczasí a na chvíli zapršelo. 
Veczer se hrála ruská schovka, která zaujala 
vietšinu osazenstva tábora, a také zasedl 
przekládací tým, aby rozluštil zbylou 
listinu. Dozviedieli jsme se, ţe musíme 
hledat za czrvencového úplnku pomocí 
zrcadla poblíţe Roţmitálu. 
V noci przišly vydatné deštie, przes to Dan 
K. neohroţenie vyrazil splnit zkoušku 
noczní výsadek, který se przes ruzné 
peripetie vydarzil. Tábor  nebyl postiţen 
ţádnými bourzkami a tak noc probiehla 
v klidu. 

 
Listina nalezená v hrobce magistra Ekka 
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Listina nalezená poblíţ Roţmberka 

 
Poslední nalezená listina 
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Druhá nalezená listina



11 
 

14. July 
Dopoledne bylo ve znamení táborové 
olympiády. Táborníci byli rozdieleni do 4 
kategorií (mladší a starší dievczata, mladší 
a starší hoši), ve kterých proti sobie 
soupeřili v tiechto disciplínách: sprint, 
vrh koulí, hod oštiepem, šipúkách, skoku a 
dlouhém biehu. Zde jsou výsledky 
jednotlivých kategorií, jak byly vyhlášeny 
na veczerním nástupu: 
Mladší dievczata – 1. Adinka, 2. Majda a 3. 
Lucka. 
Starší divczata - 1. Dominika, 2. Adéla a 3. 
Terka. 
Mladší hoši – 1. Tomáš, 2. Pavel a 3. 
Lukasino 
Starší hoši – 1. Dan, 2. JT a 3. Matiej. 
Odpoledne se odehrála táborová pout. Bylo 
zde mnoho atrakcí, na kterých se dalo 
vydielat (naprz. štiastná karta, prkno, 
sestrzelovaná, opilcuv návrat ad.), 
vydielané peníze táborníci pak mohli 
promienit ve stánku za sladkosti a niekolik 
cenniejších viecí. 
Ve veczerních hodinách vypukla taneczní 
zábava trvající dlouho do noci. 
Tento den bylo poniekud pod mrakem, i kdyţ 
chvílemi vykouklo slunce. 

15. July 
Opiet na náš archeologický tábor vysvitlo 
slunce, takţe jsme se dopoledne vienovali 
zpracování drzieva a hlavnie jsme zaczali 
vyrábiet stojan na zrcadlo. Na dnešek 
przipadal czervencový úplniek, takţe byl 
nejvyšší czas. 
Odpoledne se v táborze znovu objevil Indiana 
Jones, který nám odhalil niemecké plány a 
donesl nám zbranie. Úkolem, který leţel 

przed týmy, bylo dobýt niekolik 
niemeckých pozic, které bránily v postupu 
k Roţmitálu, kde nás oczekával poklad. Nad 
Roţmitálem se nakonec sešly všechny 
týmy, aby zahnaly poslední skupinu nácku 
z jejich pozice. Poté jiţ nezbylo neţ poczkat 
na tmu a doufat, ţe se objeví miesíc, aby se 
zobrazil v przipraveném zrcadle. Mezitím 
týmy poveczerzely. Trochu nám neprzála 
przíroda, protoţe v rozhodující chvíli byla 
obloha zamraczená, przestoţe jinak celý den 
bylo skoro jasno. Takţe jsme si museli 
pomoci umielým svietlem a znalostí polohy 
miesíce. Tímto trikem jsme objevili kapli, 
kde byl ukryt poklad magistra Ekka. Do 
kaple postupnie vstoupili podle úspiechu 
v hledání Doktorzi profesorzi, Šmoulové, 
Maliní a nakonec Petardy, zde jim starý 
templárz nabídl bud zlato nebo iluminaci, 
ale upozornil, ţe poklad provází jisté 
neprzíjemnosti, navíc kaţdý tým dostal 
nieco tekutého z templárzských sklepu. Pak 
následoval mobilizovaný návrat do tábora a 
zaslouţený spánek. 

16. July 
Poklad byl nalezen, takţe zaczaly przípravy 
na odjezd z tábora, aby nás nepronásledovali 
Niemci. Dopoledne probíhal oddílový 
program. 
Po obiedie zasedlo vedení k poradie o 
rozdielování lesních moudrostí. 
Odpoledne se oddíly vydaly na drzevo 
potrzebné na veczerní ohen. Jinak se neslo 
v duchu louczení a balení. 
Veczer  probíhal záviereczný slavnostní 
ohen. Byly zde rozdieleny lesní moudrosti, 
przecztena listina starého templáře, která 
nám oznámila, ţe zlato je prokleto a jeho 
nutno spálit. Také byl ohodnocen porzádek 
ve stanech, nejvietšími prasátky se stali 
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Martiak R. a David D., kterzí ze 13 
bodování získali pouhých 6 b., naopak 
nejlepší porzádek miely Terka a Markéta se 
47 b. Pak jiţ u ohnie zniely jen písnie a 
volná zábava. 
Tentokrát celý den i noc bylo jasno jen 
s občasným mráczkem. 

17. July 
Den ve znamení balení. Budíczek byl jiţ v 8 
hodin a hned se zaczalo balit. Prubieţnie 
probíhala przedávka tábora dalšímu biehu, 
který zaczíná aţ týden po nás. Ještie przed 
odchodem z tábora probiehla rojnice a 
sbírání papírku a jiného neporzádku. 
Nahorze v Czerzínie jsme czekali na autobus 
poniekud déle, nebot rzidicz dostal špatné 
instrukce a zasekl se u Zátonie. Ale przece 
jen dorazil a nás czekala cesta do Prahy. 
 

Konec. 


