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Potulní kejklíři
Téma
Na pozadí příběhů potulných kejklířů jsme se seznamovali se životem ve středověku.
Průběh dobrodružství
Družinky se na dobu tábora staly skupinkami středověkých zpěváků. Nejdříve si
musely vysloužit glejt, jímž se jim dostalo královské ochrany. Poté putovaly od hradu
ke hradu, kde si musely svým uměním vysloužit přízeň obyvatel a jejich odměnu.
Koho jsme potkali
Kejklíře na hradě Choustník.
Co jsme měli v táboře
Rozlišení družinek. Pletenec ze dvou látkových kusů stočený do kruhu; dával se na
hlavu nebo na krk.
Bodování družinek. Veliká papírová plachta s obrázky čtyř hradů. Mezi nimi se klikatila
cesta, po níž družinky putovaly. Když družinka dospěla k hradu, dostala na svůj glejt
pečeť s otiskem hradu.
Glejty. Každá družinka obdržela vlastní glejt, jímž vstoupila do hry. Na ně potom
postupně dostávala pečetě s otisky čtyř hradů.
Družinkové hodnosti. Čtyři razidla sázená do červeného pečetního vosku a
udělovaná družince na družinkový glejt za dosažení dalšího hradu.
Vlajka. Ústředním bodem bylo žluté slunce vystupující z modré plochy.
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Tričko se znakem. Znakem byl znak města Tábora.
Družinkový erb. Družinky si ho samy kreslily na připravenou podložku. Trubadúři měli
flétnu a píšťalku, Jockeři žolíka a Danteové zkřížené meče a pod nimi hrozen vína.
Závěrečný dar. Závěsné placky s vyobrazením jinocha či dívčiny.

Vedoucí
HV

Olda Machač

OV

Zdenda Svoboda
Petr Brouk Škvor
Honza Karlos Karlík
Karča Bušková
Ondra Mabrouk Škvor

P

Eva Tootsie Zlámalová
Verča Svobodová

Kuchaři

Jirka Bartek
Iva Svobodová

Hospodář

Olda Machač

Řidič

Olda Machač

Zdravotnice

Mirka Morchová
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Názvy družinek a jejich členové
Danteové
(červená)
David Marouš
Alena Maroušová
Ondra Jíra
Pepa Machač
Lucka Mírková
Daniel Kevin Krista
Míša Voňavka Páchová
Jockeři
(žlutá)
Honza Štursa
Katka Rögnerová
Tereza Štursová
Radek Jíra
Michal Tůma
Lída Jakšová
Liba Stoklasová
David Kavka
Jeffryovci
(tmavě zelená)
Vladek Müller
Aneta Sluková
Martin Skrblík Wágner
Pavlína Morávková
Edita Křeček Morávková
Martina Dostálová
Honza Vasil Čížek
Lapkové
(světle zelená)
Helena Čumpelová (V)
Martin Heverle
Michal Morávek
Martina Müllerová
Standa Polák
Zuzana Rögnerová
Lucka Vejmelková
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Villoni
(tmavě modrá)
Pavka Sýkorová
Ondra Havel
Vojta Havel
Jakub Esterka
Manuela Esterková
Míša Bartková
Iva Machačová
Minnesengři
(světle modrá)
Michal Esterka
Dominika Heverlová
David Hönig
Marie Gebrová
Standa Vlček
Jana Mašková
Ondra Morávek
Míša Voňavka Nemcová
Trubadúři
(oranžová)
Martin Svoboda
Denisa Žižková
Kristýna Žába Bušková
Jitka Nemcová
Tomáš Deml
Pavel Morávek
Markéta Kroupová
Dušan Stoklasa

Mrňata
Jíťa Svobodová
Pavla Machačová
Soňa Bartková
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Zajímavosti
■ Byli jsme poprvé na Chválkově. Bylo to docela jiné než na Sluneční louce. Tábor
měl zděnou základnu, což nebylo ideální. Základna navíc stála uprostřed, čímž
pádem jsme se kolem ní občas docela hledali a nemohli se najít. S dětmi jsme večer
sedávali v jiné, ale rovněž zděné budově.
■ Podnikli jsme výlet na zříceninu Choustník. Potkali jsme tam Bílou paní, které nám
leccos důležitého prozradila. Také jsme tam zhlédli představení jisté divadelní
společnosti. A pak jsme tam přespali.
■ A další výlet. A sice na gotický hrad Kámen, postavený ve 13. století. Vstupenka
stála 1,50 Kčs. Cestou zpět jsme se stavili v táboře ve vesničce jménem Eš, kde jsme
hráli volejbal, fotbal a vybíjenou. Celkově jsme vyhráli 2:1 – volejbal a fotbal dopadl
dobře, vybíjku jsme prošvihli.
■ Honza Karlík sehnal na vojně velký hangár, v němž se konaly diskotéky a toho roku
jsme v něm měli i pingpongový stůl.
■ Oslavence jsme neházeli do rybníka, protože ležel příliš daleko, nýbrž do vaničky.
■ Na táboře nebyl Jéňa, protože pobýval v Torontu (poslal pohled), většinu doby
chyběl i Martin Havel, panžto zápasil proti švýcarskému motorkáři, který ho přejel.
Když přijel, přijel na vozíku.
■ Když jsme zahráli na Choustníku hymnu, mysleli si tamější, že jsme profesionálové.
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Hymna
Romance
(hudba Martin Havel, text Emanuel, šlechtic z Lešehradu)

Za mořem v panství tmavých skal,
před lety němý zámek stál,
v tom zámku sídlil snivý král,
a ten se nikdy neusmál.
Měl bledé ruce jako sníh
a modré hvězdy v kadeřích,
byl, tak dí pověst, synem víl
a zaklet, aby věčně snil.
Za nocí mdlých a měsíčních,
chodbami bloudil v dumách svých.
Tu bylo slyšet jeho hlas,
jak temnotou se zvadle třás.
Tam marně hledal tajný sál,
kde svého sluhu ukrýval,
jenž by mu přines zlatý smích
z dalekých krajů půlnočních.
A v temné věži dumal kmet,
a čekal, Bůh ví kolik let.
A princ, ten dveří nenalez,
a klíče strávil dávno rez.
Byl jeden sluha, jeden král,
a ten se nikdy neusmál.

