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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) 
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Bodování družinek: Půlmetrový kruh se zapíchnutými meči, které se postupně 

vytahovaly. Čím výš meč byl, tím lépe si družinka vedle. Meče měly držadla omotána 

provázkem v barvách družinek. 

 

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. Oválný keramický přívěšek na krk, v němž byl obrázek 

charakterizující příslušné povolání. 

 

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. 

 

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

HV   Jéňa Štursa 

ZHV   Jakub Jackobs Esterka 

OV   Honza Kako Štursa 

Manu Esterková 

Terka Štursová 

Milič Solský 

Petra Pražáková 

Michal Esterka 

P   Jára Němec 

Míra Jakš 

Honza Balda Balík 

Matěj Nechvátal 

Lenka Grofová 

Míša Bayerová 

Simča Holubová 

Kuchaři  Petich Škvor 

Karel Kachna Hakl 

Ema Burgetová 

Hospodář Jéňa Štursa 

Řidič  Petich Škvor 

Zdravotnice  Verča Majerová 

Jirka Vosáhlo 
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Názvy družinek a jejich členové 

 

1. Fialový Paradox 

(fialová) 

Aleš Bílík 

Máša Nechvátalová 

Ostap Struzhak 

Lukáš Frunc 

Jana Tomíčková 

Michal Horst Šimáček 

 

2. Tornáda 

(červená) 

Anežka Navrátilová 

Jirka Balíček Balík 

Míša Böhrer 

Alice Ája Hrivňáková 

Verča Sankotová 

Ota Volek 

Katka Tomanová 

David Novák 

 

3. Žlutá moc 

(žlutá) 

Kryštof Kikin Peřestý 

Michal Bílek 

Dominik Hájek 

David pan Valtr 

Irena Muziková 
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4. Hnědý líný kouř 

(hnědá) 

Darek Hrivňák 

Káťa Klíčová 

Klára Bímová 

Anička Rozehnalová 

Honza Kalfeřt 

 

5. 5 malých zelených 

(zelená) 

Dan Dejn Konečný 

Eliška Eloun Hedbávná 

Jakub Mahoni Brejcha 

Standa Muzika 

Hanýz Petržík 

Bára Krausová, 

Jakub Kácha 

 

6. Hemenex 

(modrá) 

Ondra Peli Pelikán 

Tereza Píca Picková 

Vojta Sojka Abrahám 

Lukáš Měřička 

Terka Volková 

Vojta Navrátil 
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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, protože létaly. 

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

stal Mirďa. 

■ Hráli jsme fotbal proti vesničanům a vyhráli jsme. 

■ Kako ohlašoval speciální období zvané Dračí čas mocným didžeridu. 

■ Několik odhodlaných jedinců vyjádřilo svou přízeň k táboru tím, že si nechalo vyholit 

na hlavu písmeno L – jako Loukař. 

■ Svatby proběhly v cikánském duchu. 

■ Hráli jsme tradiční Živé obrazy, a sice s touto tématikou: Kterak se mágové a 

čarodějky perou o čertovo lejno, Výbuch alchymistické dílny, Jak se trolové perou o 

poslední sousto z půlčíka, Kterak drak Krak spolkl Mága Melevila, Jak se Černí jezdci 

schovávají v Glumově jeskyni před hejnem vos, Kterak se trpaslík snaží provdat dceru 

za sličného elfa. 

■ Při divadýlkách si děti losovaly žánr (např. groteska, reality show) a téma ze života 

fantasy postav i postav úplně odjinud. Na oplátku děti vedoucím něco zadaly.  

■ K táborové hymně jsme si vymysleli pěknou choreografi i. Všem se moc líbila. 

 

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

Rakouska. 

 

Pořadí jednotlivců 

1. Alice Ája Hrivňáková, 2. Aleš Bílík 
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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 

 


