
Celotáborová hra 2015 

„Říše Aztéckých indiánů“ 
 

Píše se rok 1492, Kolumbus objevil Ameriku a ve zdraví se vrátil zpět do 

rodného Španělska. Po návratu domů se zprávy o objevení nové země rychle 

rozšířily celou Evropou. Začíná hon za bohatstvím a územím. Avšak území 

tohoto kontinentu není neobydlené. Nacházejí se zde říše vyspělejší, než se 

komukoli z Evropy snilo a ty se nevzdají svého území bez boje.  

Krátce poté, roku 1511 se jeden z nejvýznamnějších dobrodruhů vydává 

na stejnou cestu jako Kolumbus. Jeho jméno bylo Hernán Cortés. Se svými 

jedenácti loděmi doplul na poloostrov Yucatán, zde dobyl malé území a dozvěděl 

se zde o mocné, bohaté a obávané Aztécké říši.  

A zde začíná náš příběh… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostým pro celotáborovou hru aneb co s sebou 

Možná to může vypadat, že se přeneseme do doby Conquistadorů (dobyvatelů 

Ameriky), vklouzneme do jejich kůže a vydobyjeme si bohatství a slávu. Ale opak je pravdou. 

Během našeho tábora se z nás stanou krutopřísní Aztéčtí bojovníci, bojující za to, co je po 

právu jejich, za jejich zemi a jejich svobodu. 

Společně bok po boku, ale zároveň i proti sobě budeme válčit se Španěly uzurpujícími to, o 

čemž jsme si až dosud mysleli, že nám nikdo vzít nemůže. 

 

S sebou je potřeba si přivézt kvalitní aztécké oblečení. 

To se u mužů a chlapců skládá z bojové suknice (nejlépe žluté, 

případně jiné výrazné barvy, aby nepřítele zastrašila), případně pro 

odvážnější z bederní roušky, hruď může zůstat holá nebo oděna 

přehozem či dekou, případně lze použít plášť. Hlava může být 

zdobena čelenkou (možno ozdobit peřím) ovšem není vyžadována. 

U dívek a žen poté buď z dlouhých šatů (ne zase moc dlouhých, 

špatně se v nich pohybuje a bojuje), barvy nejlépe žluté nebo i jiné 

barvy (červené, bílé, modré…). Kostým může případně vypadat 

podobně jako u mužů, (obrázek dole vpravo).  

Odkaz na obrázek v barevném provedení:  

http://www.puzzlehry.cz/imatjes/princ-a-princezna-azt%C3%A9ck%C3%BD_50a26ddb806d8-p.jpg 

 Další inspiraci naleznete např. na google.cz po zaslání hesla „aztékové“ a zvolení 

záložky „obrázky“, případně na dalších internetových vyhledávačích. 

Kostýmy budou na táboře hodnoceny a nejlepší obdrží jistou odměnu 

Zbraně a jiné potřebné vybavení, bude zajištěno v hojném počtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puzzlehry.cz/imatjes/princ-a-princezna-azt%C3%A9ck%C3%BD_50a26ddb806d8-p.jpg

