
                                Plníme Fr ňky  
 

1. Napsat pohádku o Frňkovi a přečíst ji pozpátku před celým táborem 
2. Nakreslit Frňka, dát si ho pod polštář a tři noci s ním spát 
3. Složit patetickou píseň o Frňkovi a zazpívat jí před celým táborem ve 

scénickém pitoreskním provedení 
4. Složit veselou báseň o Frňkovi a zarecitovat ji před celým táborem 

hromovým hlasem  
5. Vyrobit Fr ňka z bahna a pak s ním fláknout před celým táborem o strom 
6. Zasadit Fňkovník a týden ho každé ráno zalít a pohladit ho 
7. Půl dne používat jen slova začínající na F (např. od snídaně do oběda) 
8. Vymyslet hru s Frňkem a zahrát si ji se svou tlupou 
9. Celý den všechny v táboře oslovovat: „Frněk“ 
10. Celý den mít barevně natřený nos, všem ho ukazovat a říkat: „Koukej, jak 

mám pěkný Frňák!“ 
11. Celý den mít nakreslených dvacet Frňků na těle a říkat: „Fíha, fidíte, kolik 

mám Frňků?“ 
12. Celý den hledat Frňka a říkat: „Nevid ěli jste někde mého Frňka?“ apod. 
13. Postavit za kuchyní domeček pro Frňka (náčelníci vyznačí, kde bude stát 

Frňkovské sídliště) 
14. Vyrobit Fr ňka z přírodního materiálu a dát ho do domečku 
15.  Snídat, obědvat a večeřet s Frňkem na hlavě 
16.  Napsat, zrežírovat a sám zahrát před celým táborem 5 minutovou divadelní      

                      hru s třemi vystupujícími Frňky 
17. Vymyslet, přežít a splnit Frňkovu smrtící stezku odvahy a neříct o ní    
       žádnému ze svých kamarádů 

Pravidla pln ění Frňků: 
 

1) Každý má svůj notýsek kam si zapisuje kdy a jak splnil kterého Frňka (musí to 
mít potvrzené podpisem Hurvajze, Šolmese nebo Hopíka) 

2) Frňkové se mohou plnit na přeskáčku (vždy je však nutno plnění nahlásit 
náčelníkům) 

3) Frňkové se plní pro legrandu a bžundu, ale každý malý indián musí za tábor 
splnit alespoň 7 Frňků, jinak bude pomatlán bahnem a vhozen do Frňkovského 
jezera, ve kterém žijí Piraňofrňkoly žravé!!!  

4) Za každého splněného Frňka dostane malý indián kolečko s Frňkem a jeho 
číslem na krásnou čelenku od Hurvajze 

5) Nejlepší tři táborový plniči Frňků budou na konci tábora odměněni něčím 
opravdu žůžovým!!! 

Přeji úspěšné plnění Frňků a hodně zábavy, Váš Taťka Šolmes 
 
 
 

 
 
 
 


