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Rágov 
Téma 

Bojujeme za spravedlnosti v říši, kde se moci proti právu ujalo Zlo. 

 

Průběh táborového dobrodružství  

Známe dávnou Legendu o vzniku řádů. Z ní vyplývá, že před dávnými časy žil Král 

Sirotek a jeho pět pomocníků, kteří rukou společnou a za pomoci meče bojovali proti 

Zlu. Těmi pomocníky, zakladateli řádů neboli patrony, byli alchymista Aurun, mág 

Melevil, léčitelka Violína, kovář Eldar a bojovník Boregor. My si v našem čase na 

táboře hrajeme na jejich pokračovatele – a je to opravdu jenom hra. Každé dítě se 

na čas tábora stává členem řádu vedeným jedním z pěti patronů. Musíme společně 

vybojovat pět předmětů – kámen, hůl, škapulíř, kleště/kladivo, bič/sekeru, abychom 

získali meč krále Sirotka. To se nám zdaří, ačkoli nám život komplikují černí jezdci.  

Ale v tu chvíli do děje vstoupí skutečný král Sirotek a předává nám skutečný meč. Zlo 

se totiž zvedá a je třeba proti němu bojovat. Musíme tedy přemoci silného Golena a 

poté Zlo samo. 

 

Koho jsme potkali 

Patroni Eldar (kovář), Melevil (mág), Violína (léčitelka), Aurun (alchymista), Boregor 

(bojovník), král Sirotek, Černí jezdci, jinosilník Golen, Zlo 

 

Co jsme všechno na táboře měli 

Rozlišení družinek. Barevné šátky (tmavě zelená, červená, světle zelená, žlutá, fialová, 

oranžová, světle modrá, tmavě modrá) 

 

Bodování družinek. Půlmetrový kruh, do něhož se zapichovaly meče; čím hlouběji, tím 

lépe si družinka vede. Meče měly držadla omotána provázkem v barvách družinek. 
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Knížečky. Obsahovala jméno, povolání a družinku, známky za bobříky a hodnosti, 

dále papír s kresbami a charakteristikami patronů. 

 

Škapulíř, bič/sekera, kámen, hůl, kleště/kladivo. Pět patronských předmětů, které 

jsme museli během tábora získat. 

 

Svatyně Regia. Do ní jsme získávané předměty ukládali. 

 

Označení povolání. Pět druhů pestrobarevných pruhů na zápěstí.  

 

Vlajka. Na ní se vyjímal znak, což byl meč. 

 

Heroldův erb. Fialová korouhev se žlutým mečem, kterou nosil v ruce příslušný patron, 

na druhém běhu Herold. 

 

Tričko. Na něm byl znak tábora – meč a nápis 2005. 

 

Glejt krále Sirotka. Sirotek nám ho zanechal na zemi ve chvíli, kdy ho přepadal Golen. 

My jsme z něj tak mohli vyčíst, jak Golena přemůžeme. 

 

Proutěná klec. V ní byl uvězněn král Sirotek, protože se proutí odnepaměti bál. 

 

Závěrečný dar. Soška pěti postaviček patronů na jednom podstavci. 
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Vedoucí 

HV   Ondra Brouk Škvor 

ZHV   Pavel Poopie Nováček 

V   Martin Máťa Svoboda 

Erika Éra Heyduková 

Martina Opina Hedbávná 

Eva Tootsie Zlámalová 

Jan Vasil Čížek 

Jiří Štollík Štolle 

Tomáš Sudži Suk 

Lenka Leštinová 

P   Madla Krčmářová 

Monča Štáfová 

Ondra Tali Talaváňa 

Martin Pašaška Procházka 

Eva Pavlíková 

Jakub Jali Jalovecký 

Honza Navy Navrátil 

Kuchařky a hospodářky 

Iva Bába Svobodová 

Libuška Čiháková 

Řidič   Pepa Machač 

Zdravotnice  Helča Rachová 

 

Pes Mangi 

 

 

 

 



 HISTORIE TÁBORA 2005 
Názvy družinek a jejich členové 

1. Nasalergôr 

(tmavě zelená) 

Jitka Svobodová 

Vilda Ťopek 

Štěpka Peychlová 

Nikola Schubertová 

Filip Najim 

Tomáš Koubek 

Filip Porhansl 

Tomáš Gec 

 

2. Martinti 

(červená) 

Martin Kotal 

Dominika Prokopcová 

Kačka Stuchlíková 

Tomáš Horský 

Michal Koubek 

Lucka Meidlová 

Matěj Popkorn Pokorný 

David Vachuška 

 

3. Libertis 

(světle zelená) 

Ondra Kotal 

Pavla Jirovská 

Petr Bureš 

Domča Nováková 
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Sabina Sedláčková 

Eliška Červenková 

Veronika Beránková 

Dan Beránek 

 

4. Kovadliny 

(fialová) 

Matěj Ryston 

Eva Novotná 

Honza Šaradin 

Zuzka Bzúča Zedníková 

Honzík Kopecký 

Lukáš Šiller 

Tereza Kleckerová 

 

5. Fotrboys 

(žlutá) 

Michal Otec Kováč 

Gábina Červenková 

Martin Štáf 

Mirka Vetešková 

Zdíša Dubišarová 

Honza Stuchlík 

Kačka Gecová 

Vašík Lopatka 

 

6. Markarajové 

(světle modrá) 

Markéta Maki Krčmářová 
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Ondra Ondy Jalovecký 

Pavla Machačová 

Míša Buřič 

Bára Novotná 

Martin Frontz 

Marek Mařena Rachač 

Anča Indrová 

 

7. Pomejáci 

(oranžová) 

Mej Abdulkarimová 

Matěj Svatoň 

Patrik Šiller 

Marky Duchaňová 

Anka Zmátlová 

Majda Bartošová 

Honza Indra 

Šimon Dušek 

 

8. Ponoráci 

(tmavě modrá) 

Nora Najimová 

Vojta Vávra 

Bára Bartošová 

Honza Šmídek 

Kuba Karlík 

Pavla Dubišarová 

Šárka Švábová 
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Zajímavosti 

 

■ Po šesti letech se přihodilo, že první i druhý běh prožili hodně podobné 

dobrodružství. 

■ Protože nám jeden pán z vesnice už nedovolil sídlit na vedlejší louce, museli jsme se 

směstnat na jednu. Nakonec to snad ani nevadilo, bylo to takové útulné. 

■ Vůbec jsme nepoužívali spalovák, ani jsme ho neměli! 

■ Vyráběli jsme horkovzdušné balony, měly velký úspěch. 

■ Udělali jsme dětem klouzačku z linolea a bylo to fajn. 

■ Diplom za sportovní olympiádu podepisoval Jan Koller, za Portu pak Vlasta Horváth. 

■ Divadýlka. Děti hrály vedoucími vymyšlené scénky na, vedoucí Rychlé šípy (Mirek 

Dušín – Brouk, Jarka Metelka – Poopie, Jindra Hojer – Jali, Červenáček – Pašaška, 

Rychlonožka - Máťa, Dlouhé Bidlo – Štollík, Štětináč Vasil, Bohouš – Sudži, Vlasta – 

Madla). 

■ V Kadově jsme navštívili nově otevřenou expozici Jak se žilo na vsi. 

■ Svatby proběhly v japonském duchu. Řízek s bramborovým salátem jsme pojídali 

hůlkami, při čajovém obřadu jsme se i něco naučili. Oddávající Vasil, páry Vojta 

Vávra a Peťan Bureš, Majda Bartoška a Tomáš Koubek, Bára Novotná a Míša Buřič, 

Bára Bartoška a Ondy Jalovecký. 

■ Před táborem jsme slavili 25 let táborů, přijel i bývalý hlavní vedoucí Žába z 

Rakouska. 

 

Pořadí jednotlivců 

1. Vilda Ťopek, 2. Maki Krčmářová, 3. Martin Kotal, 4. Eliška Červenková 
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Hymna 

Strážci Regia 
(hudba a text Jakub Esterka) 

 

Nad mohylou padlých tichý vítr vál 

ocelově modrý havran opodál 

těm, co se modlí, z úst slova vzal 

jestlipak si tohle někdo přál 

 

Jdou, knechti jdou, tou mrtvou krajinou 

od včerejší holky zase za jinou 

jako smrtka berou vinou nevinou 

konec týhle bitvy neminou 

 

Ref.: 

Tak už nám nalej králi všech šenkýřů 

ať se zase dneska tančí k ránu 

dáme si zahrát bandou kejklířů 

písní zacelím tu ránu 

 

Kejklíři: 

Ať jsi pán či chudý mnich a nebo rytíř sťatý 

dupáka si s námi hnedle zatanči 

tady popadaj se za teřich mág i všichni svatí 

nohou tlučou do podlahy raz, dva, tři 

tak vyskoč levej půlobrat a nenabourej do těch vrat 

ať tě síně předků v mžiku nespatří 

potom velkou piruetu, zítra hudba nebude tu 

z kola vypadne, kdo na svět nepatří 
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Před hromadou let, bez viny byl svět 

co se jednou stane, nevrátí se zpět 

válka kosí lidi jako kosa květ 

co si všechno musel vytrpět 

 

Trpaslíků sbor z těch nejhlubší nor 

teď na planině drží poslední svůj vzdor 

odolávaj stěží, zlo je jako mor 

mnohý nevrátí se do svých hor 

 

Kdo přemůže tu temnou moc, kdo zažene ten stín 

vždyť den se šeří jako noc na lidi padá splín 

tak tiše volám o pomoc, jen král věděl co s tím 

lidu vrátil víru mečem svým 

 


