
Velikonoční soutěž se skřetem Vejceslavem (10. - 12. 4. 2017) 

 

 Hned po víkendu přistála na náš družinový dvůr jedna důležitá listina. Odesílatelem byl 

Vejceslav, donedávna král jedné ze sousedních říší, toho času už několik hodin velikonoční skřet. Tuto 

novou funkci však nezískal za své zásluhy, ani dědičně, nýbrž jako trest za ukradení kouzelné slepice. 

Ale začněme popořádku... 

  V dopise nám Vejceslav vylíčil, jak za ním přišla sudička Kletbomíra a se slzami v očích mu 

vysvětlovala, že jí prý někdo odcizil její kouzelnou slepici. Z výpovědi okradené dále vyplynulo, že 

zlodějem byl údajně její chamtivý strýc Hranostaj, který slepici drží ve své podzemní kobce. A tak 

důvěřivý Vejceslav bez rozmýšlení přislíbil osvobození slepice a vydal se na cestu. Netušil, že mu 

Kletbomíra nestydatě lhala a že ve skutečnosti slepice patřila samotnému Hranostajovi. Ten je až 

chorobně opatrný na všechen svůj majetek a jeho kouzelnou slepici střeží krutá kletba – kdo se slepice 

jedinkrát dotkne, promění se ve velikonočního skřeta a bude odsouzen k životu v podzemí. A tak 

Vejceslav, stižen touto kletbou, trávil svůj čas v podzemní kobce, zatímco Kletbomíra ovládala celé 

jeho království. Nepočítala však s tím, že Hranostaj, od přírody dobrosrdečný tvor, dal všem 

podobným odvážlivcům jako Vejceslav šanci na vysvobození – pokud by se našel nějaký odvážlivec 

nebo odvážlivci, kteří by splnili všechny Hranostajovy úkoly a překonali všechny jeho překážky, 

kletba bude zrušena. Proto se Vejceslav obrátil na svého dobrého přítele, družinového krále, a jeho 

statečné poddané…  

 Po přečtení Vejceslavova dopisu jsme se museli rozdělit na 2 družiny. Král určil 2 kapitány, 

kteří střídavě vybíhali na královský dvůr a pokaždé ulovili jedno papírové vejce, na nichž byla 

napsána jména jednotlivých členů. Nakonec přečetli všechna jména a tak sestavili svoji družinu, s níž 

se vydali na cestu. Každý den měly obě družiny hledat svitky od Vejceslava, které jim napověděly, jak 

postupovat dále. Družina, která daný úkol splnila rychleji nebo lépe, získala od Hranostaje vždy 1 

kouzelné vejce, přičemž na konci měla vyhrát skupina s větším počtem nashromážděných vajec. Ta 

potom mohla osvobodit Vejceslava a kromě dobrého pocitu ji čekala i Vejceslavova sladká odměna 

.  

 V prvním objeveném svitku nás Vejceslav informoval o nutnosti sestavit si vlastní armádu 

slepic, která nás později měla ochránit před Hranostajovými krvelačnými kohouty. To se nám povedlo 

na jedničku a skupina s větším počtem slepic obdržela první kouzelné vejce.  Připomeňme, že každá 

družina měla za úkol opatrovat svoje vejce jako oko v hlavě a udržovat ho při konstantní teplotě 

(neboť panovala obrovská vedra a hrozila náhlá změna skupenství vajec). Vejce musel hlídat ten 

nejspolehlivější člen - pokud by totiž někdo neodolal a dal si jedno či dvě vajíčka ke kafíčku, výrazně 

by snížil  šance své skupiny na vítězství... 

 Třetí svitek nás seznámil s další Hranostajovou zkouškou, ve které bylo naším úkolem 

zmocnit se natvrdo uvařených vajec, které připravil Hranostaj. A protože nás chtěl Hranostaj co 

nejvíce potrápit, vejce byla horká, aby nebylo tak jednoduché je ukořistit. My jsme však byli vybaveni 

jednou „zbraní“, se kterou Hranostaj jistě nepočítal…. Polévkovou lžící! A tak si každý soutěžící 

posadil vejce na lžíci a pokusil se je transportovat na dané místo. Skupina, která se vystřídala rychleji, 

se stala hrdou majitelkou kouzelného vejce…  



 Další soutěž nesla název „Slepičí úlet“. Úkolem bylo nastražit naši armádu slepic do 

Hranostajovy zahrádky tak, aby slepičí dámy odpoutaly pozornost Hranostajových kohoutů a pomohly 

tak snížit riziko našeho poklování na minimum. Soutěžily vždy dvojice z každého týmu. Jeden ze 

dvojice měl za úkol doběhnout s lanem v ruce na určené místo, bez dlouhého přemýšlení chytit jednu 

slepici „pod křídlem“, uvázat ji lanem a pokynout druhému, který ji přitáhl a odvázal. Stejným 

způsobem se vystřídalo celé družstvo. Rychlejší skupina získala 1 kouzelné vejce…  

 Z pátého svitku jsme zjistili, že Hranostaj je milovníkem tradic. S plnou parádou slaví všechny 

svátky, hlavně Velikonoce, během kterých se z něj stává nadmíru štědrý tvor, neboť pro všechny 

odvážlivce chystá za statečnost dobroty ze své vaječné kuchyně. A tak jsme byli pověřeni pomoct 

Hranostajovi s vařením vajec. Naším úkolem bylo naházet co nejvíce vajec do hrnce s vodou. Každý 

hráč měl 3 pokusy a kouzelné vejce obdrželo družstvo, které nasbíralo více bodů...  

 Poslední svitek obsahoval instrukce k rozhodující soutěži. Upozornil nás, že naším hlavním 

cílem by mělo být  učinit Hranostaje spokojeného, neboť platí rovnice, podle které SPOKOJENÝ 

HRANOSTAJ = ŠTĚDRÝ HRANOSTAJ. A nebylo třeba dlouze přemýšlet o tom, čím Hranostaje 

uspokojit (i když padaly nejrůznější návrhy, od drbání na zádech, přes bahenní koupele, až po 

návštěvu pedikúry či manikúry). Sám název soutěže nám napověděl, co že vlastně náš Hranostaj 

miluje ze všeho nejvíc na světě. Jedná se o pochoutku, kterou si dávkuje pouze po malých částech a 

dopřává si ji jen při příležitosti státních svátků, ve dnech klidu či o prázdninách. Jedná se o... 

vajíčkovou pomazánku. Tak pojďme jednu připravit! Úkolem soutěžících bylo nejprve přenést ke své 

skupině všechna vejce (ve správné barvě), potom vejce „oloupat“, přečíst skrytou šifru a rozklíčovat 

ji…  

A tak jsme si po třídenním zápasení konečně mohli vydechnout. Už žádné Hranostajovy 

záludnosti! Skřet Vejceslav je vysvobozen! A sladká odměna pro vítěznou skupinu? Nutno říct, že 

Vejceslav opět dostál své dobrácké pověsti a nakonec odměnil obě družiny. Žádný div, na Vejceslava, 

který se běžně dojímá i u předpovědi počasí, udělal tento hrdinský čin obrovský dojem. Takže byli 

nakonec spokojeni naprosto všichni, s výjimkou čarodějnice Kletbomíry, která za svůj zločin stráví 

svá nejlepší čarodějnická léta uvězněná v kobce, namísto Vejceslava. A tak spravedlnost zase jednou 

zvítězila!... :) 

 

  

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 





 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


