
Do údolí Říčky se letos na šestnáct dnů sjeli zástupci nejslavnějších detektivních kanceláří z celé 

Evropy, kteří zde luštili zapeklité kriminální případy a přitom si užívali táborového života. 

Nacházíme se na konci 19. století, v době, kdy v Rakousko-Uhersku vládne císař František Josef I. a 

kdy jsou detektivní vědy přece jen ještě v plenkách. Interpol často marně pátrá po vyhlášených 

zločincích, jež má ve svých rozsáhlých kartotékách. Proto je třeba přizvat na pomoc několik 

vyhlášených detektivních kanceláří, které jistě odborníkům z Interpolu budou k užitku. Čeká je 

cestování po celé Evropě a pronásledování nebezpečných padouchů a kriminálníků. Detektivové již 

přijíždějí a jsou zde vítáni. 

 

A je tu první seznámení. Pánové ve slavnostních oblecích, dámy v šatech s klobouky a s paraplíčkem. 

Kdo by v nich hledal jen bohaté měšťáky na promenádě, velmi by se mýlil. Slavné detektivní kanceláře 

Avanti Cappucino, Buquoy Securité, Jameson & Daniels, Korida T.D.I., Šikulové S.R.O. a Strauss & 

Kubingerová jsou schopné luštit ty nejobtížnější případy, s nimiž si ani samotný Interpol neví rady.

 

Aby detektivové nevyšli ze cviku, i nadále na našem táboře procvičují své beztak již dokonalé 

schopnosti a dovednosti – zdravotní přípravu, špionáž, práci v terénu, střelecké schopnosti, kartografii, 
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základy kriminalistiky i mnoho dalšího. Z centrály Interpolu ve Vídni nás přijel navštívit i nejvyšší 

odborník na střelné zbraně a výbušniny dvorní rada Hrdlička, který nám předvedl nejmodernější trendy 

v tomto oboru. Děkujeme! 

 

Detektivové nezanedbávají pochopitelně hlavně péči o svoji fyzičku. V naší posilovně 19. století máme 

mnoho dokonalých strojů, na kterých je možno denně trénovat. Jedním z nejúčinnějších je především 

řeka Říčka, v níž je možno provádět každodenní otužování, dále plně vybavená vojenská střelnice, 

lanová skluzavka, pingpongový stůl a novinka letošního léta, neustále okupovaná trampolína. 

 

Svou dobrou prací jsme se proslavili i v širším okolí naší základny. Jsme žádáni téměř všude, a tak 

jednoho dne vyrážíme na třídenní putování po zemích Rakouska-Uherska, abychom i zde potírali 

zločinnost. Nejlépe se nám potírala zejména na přehradě na Pastvinách, kde bylo třeba prozkoumat 

hlavně loďky a šlapadla. 

 

Někteří členové tábora mají možnost dokázat své schopnosti v letos nově založené tradici nazvané 

Zkouška slunce. Ta spočívá v samostatném přespání v lese mimo tábořiště a mohou se jí účastnit 
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pouze ti táborníci, kteří jsou s námi na táboře nejméně potřetí. Letos Zkoušku slunce úspěšně zvládli 

Veronika Valentová, Tereza Kánská, Honza Koblížek, Marek Šimek, Roberto Valenti a nejmladší 

držitel tohoto ocenění Filip Zeman. Gratulujeme a příští rok se těšíme na další odvážlivce! A pro ty, 

kdo s námi budou již po šesté, čeká další náročná disciplína, nazvaná Zkouška ohně. Máte se tedy na 

co těšit. 

 

Sláva na sebe nenechá dlouho čekat. O našich skvělých výsledcích na poli detektivním se dozvěděl i 

samotný císař František Josef I., který nás spolu s císařovnou Sissi poctil svou návštěvou právě v den 

slavnostní premiéry (a zároveň derniéry) našeho skvělého muzikálového představení „Tři potvory a 

jeden fízl“. Detektivové Chip a Dale v něm přicházejí na kloub temnému zločinu, při jehož řešení 

dokonce jeden z nich přijde o život. 

 

A již se blíží zásadní, zlomový případ naší společné kariéry. Naši spoluúčast si vyžádala mexická 

vláda i mocná FBI, která nás vyslala za oceán do mafií zmítané Kolumbie, kam uprchl celosvětově 

hledaný zločinec Juan Amígos Bandítos. Naše detektivní kanceláře neohroženě vyrážejí po stopě 

tohoto zlosyna, který někde v kolumbijských pralesích ukryl aztécký poklad ukradený z Mexického 

národního muzea, vzácnou památku nesmírné hodnoty. Jen díky nám je Bandítos usvědčen a 

zastřelen. Jeho sídlo v deštném pralese je prozkoumáno, je objevena i skrýš – ostrov uprostřed 

jezera, kam tento zločinec ukrýval svůj lup. Nejúspěšnější kanceláří se při řešení tohoto případu stala 

Korida T.D.I., která tím získala i prvenství v celotáborovém soutěžení. Gratulujeme! 
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Vše je vyřešeno, členové detektivních kanceláří si užívají zasloužený odpočinek. Za své vynikající 

výkony si odnesou i významná ocenění v podobě dobových diplomů a věcných cen. Správa 

Mexického národního muzea jim totiž darovala kopie zlatých masek z aztéckého pokladu, obchodní 

dům Hračka & Hračka zastoupený paní Macíkovou poskytl výrazné slevy na své velmi žádané zboží a 

redakce časopisu Časostroj věnovala dobové mapy i výtisky tohoto zajímavého časopisu. Všem 

sponzorům tímto děkujeme. 

 

Tábor skončil, ale nemusíte být smutní. Pro všechny zájemce bude opět připraven program během 

nadcházejícího školního roku, při němž zase zažijeme spoustu zážitků. A komu se s námi v Hamernici 

líbilo, ten si jistě nenechá ujít ani příští rok tábora Kamarádi - Hamernice 2013. Tak na shledanou! 
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