
Machinárium 

Aneb záchrana cestovatelů časem 

Píše se rok 2014, je 30. července, 23 hodin. Nacházíme se poblíž Andělské hory na Anenském 

vrchu. Noc je klidná, není slyšet nic víc, než klidné oddychování tábořících a cvrlikání cvrčků 

všude kolem tábora. Nadšená hlídka první noci plní svou povinnost, ovšem netuší, co ji 

čeká… 

Z ničeho nic se ozývá poblíž tábora rána a stoupá kouř. Klid v táboře končí a nastává menší 

chaos, táborníci jsou vzbuzeni a vydávají se na místo rány. Rychle jej najdou a zjišťují, že 

nejsou sami, vidí muže v šedém obleku, šálou kolem krku a temnými brýlemi. Chová se 

zmateně, jmenuje se James a ptá se jaký je rok, ale než mu stačíme odpovědět, ozývá se další 

rána…. 

… Běžíme tam, James běží s námi. Jakmile doběhneme k ohništi, vidíme tentokrát ženu 

v rudých šatech, James mluví o nějaké Julii, nejspíše jeho žena. Než se stačíme na cokoli 

zeptat, ozývá se rána další. Tentokrát je to dál. Hledáme poblíž kostela, neboť odtud se zvuk 

šířil a nacházíme dalšího člověka v obleku, na hlavě klobouk a brýle. James se tentokrát ujímá 

slova a s někým mluví. Je to jejich přítel Henry a ptá se ho, co tu dělají, jak je to možné a kde 

je George? 

… Jsme z toho zmatení, stejně jako tito lidé očividně „z jiné doby“.  

Najednou čtvrtá rána, daleko silnější než ty předchozí a za kopcem se rozléhá veliká záře, 

jako by hořel les nebo začalo svítat. Běžíme tam a společně s trojicí křičíme Georgovo jméno. 

Jakmile tam dobíháme světlo zhaslo a u podivného stroje stojí člověk ve vestě a leteckých 

brýlích. Je to George, kterého jsme hledali. Naši čtyři neznámí se chvíli hádají a poté se obrací 

k nám. James vstupuje do čela a popisuje celou situaci. 

…V jejich novinách se píše rok 1856. Od poloviny 19. století, kdy Francouz Henri Giffard 

podnikl první let řiditelnou vzducholodí, se rozmohly velké závody mezi strojírenskými 

velmocemi o to, kdo překoná největší vzdálenost. Ovšem vývoj šel zběsilým tempem kupředu. 

Začaly se objevovat otázky, zda by nešlo cestovat také časem. Napříč historií i budoucností. 

První pokusy nalézt odpovědi nedopadly dobře, mnoho lidí při nich zahynulo, nebo se ztratilo 

někde v čase.  

Avšak společnost pro níž pracují, vynaložila mnoho úsilí a peněz, aby cestování časem 

umožnila. Nikomu se nepodařilo, aby se přenesl o více jak jedno století. Zdá se, že tentokrát 

ano. 

Technik George popisuje, že testovali stroj času, aby prozkoumali kus nadcházejících dějin, 

ale nejspíše překročili velké časové rozmezí a důsledkem tohoto skoku došlo k přehřátí a 

tragické havárii jejich stroje času. 



James se tedy obrací na nás táborníky a říká, že nejsou z naší doby a budou potřebovat naši 

pomoc. V následujících dnech se máme vydat na cestu a nalézt vše potřebné k umožnění 

návratu cestovatelů.  

V tom se však ozývá Henry, který doposud mlčel v pozadí. “A co Moriarty, co když se tu dostal 

taky”  

James vysvětluje táborníkům, že v jejich době existuje zlotřilý vědec, který chce zneužít stroj 

času pro své zájmy. Již několikrát se pokusil stroj ukrást, nebo zkopírovat jeho plány. A pokud 

se zde dostal on či jeho pomocníci, bude za každou cenu chtít zabránit v jejich cestě zpět, aby 

se cestovatelé už nikdy nevrátili a nestáli mu v cestě. 

Každá skupinka dostává následně od technika George dílčí výkres stroje, jež hledáme. Během 

následujících dnů jsme se dověděli od místního historika, že cestovatelé časem se zde objevují 

a potulují již desetiletí a máme hledat pomoc právě u nich. Začala tedy naše cesta. 

Překonávali jsme mnoho nástrah, jež vedli k nalezení „dřívepříchozích“. Tito lidé věděli, kde 

hledat součástky stroje či výkresy potřebné ke správnému sestavení. Potýkali se s Moriartym, 

který táborníkům mnohokrát zkřížil cestu. Poté, co ukradli jeho trezor a nalezli uvnitř 

součástku stroje, následovala pomsta. Polovina táborníků byla v noci unesena jeho 

pomocníky a záviselo na starších, jak dlouho bude trvat jejich záchrana.  

Když se táborníkům podařilo sesbírat všechny součástky a nalézt výkresy k sestavení stroje, 

vydali se za inženýrem. Společně s ním nejdříve našli jeho staré nářadí a následně byl motor 

stroje času opraven. Večer po táborovém ohni se táborníci společně s Jamesem vydali k místu 

odletu, kde společně s Julii, Henrym a Georgem za zvuku čtyř ran, oblaků kouře a zhasnutým 

světlem zmizeli někde v čase. 

Tento tábor přinesl jeho účastníkům nejen mnoho nových zážitků, na které snad 

budou vzpomínat celý život, ale takové spoustu nových dovedností a kamarádství. Děti si zde 

vyzkoušely orientaci jak s mapou, tak s GPS. Naučily se práce se sekyrou, rozdělávat oheň s 

co nejmenším počtem sirek či správně držet tužku při večerním kreslení.  

Ti, kteří s námi byli poprvé, zažili atmosféru skautského tábora, a jeho vyvrcholení 

slibovým táborákem, kdy jsme přijali do svých řad nové světlušky, vlčata, skautky a skauty. 

Na tento tábor budeme všichni dlouho s úsměvem vzpomínat a snad se příští rok na další 

cestě za novým dobrodružstvím uvidíme v ještě hojnějším počtu. 
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