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3. - 12. 7. 2015, tábořiště pod Aueršperkem

1. DEN – KAMELOT

Zpráva, že král Artuš z Kamelotu hledá rytíře, kteří s ním budou bojovat proti černým
myšlenkám,  se  roznesla  daleko,  až  k  našim  obydlím  slovanským.  Ač  jsme  byli  z  rodu
prostého, zatoužili jsme se přidat  k Artušovi. Vydali jsme se proto do Anglie. Jaké štěstí, že
jsme potkali  rytíře  sira Lamaroka,  Galahada,  Galeona a  Elya  White,  kteří  putovali  též  za
Artušem. Poznali  naše odhodlání  připojit  se k dobré věci,  proto nám nabídli,  že můžeme
vstoupit do jejich služeb a usilovat o rytířské ostruhy, dívky o titul lady.

Král  nás  již
očekával.  Nejprve  nás
podle  zvyklostí  vlajkonoš
představil králi, pak mohli
promluvit  rytíři:  „Artuši,
vznešený  a  mocný  králi,
když  dostali  jsme  tvou
výzvu, stejné jsme si přáli.
Touha  v  našich  srdcích
pohání  nás  v  čin,
připojivších  se  zákonů
Kamelotu  prosíme  nás
učiň.  Proti  černým
myšlenkám  s  tebou
bojovat  chceme,  ať

spravedlnost a pravdu této zemi přineseme. Přijmi nás prosím v službu vznešenou, proto jsme
se zrodili a ukuty naše meče jsou.”

„Vidím rád, že čestný muži sú, čo vkročia v túto cestu neľahkú. Príjmem vás rytieri, než však
so mnou k stolu usadnete, túto správu do západu slnka doručiti musíte.” S těmito slovy předal
rytířům zprávu a ukončil slyšení: „Nechť nám čistota našeho bytí vždy dopřádá odhalovat
pravdu ve všem našem konání.”

Šli  jsme hlubokými lesy i  roklinami,  až jsme dorazili  na místo,  kterému se
říkalo Posvátný háj. Kdo si jím chtěl zkrátit cestu a vyhnout se tak prudkému stoupání, musel



projevit tomuto místu zvláštní úctu. Bosky jsme přešli potok a dál lesní pěšinou. Naslouchali
lesu a možná, že ti pozorní spatřili i elfa stromu nebo lesního skřítka. Posvátný háj byl již
dávno  za  námi,  Barborce,  Jance,  Elye  White  a  dalším  se  ticho  a  chůze  po  jehličí
zalíbila.Pěšina nás zavedla k místu,  kde stával  přístřešek pro pocestné.  Poslední bouře ho
smetla.  Rozběhli  jsme se po lese pro dříví a brzy stál  přístřešek nový, troufám si říci,  že
mnohem krásnější než byl ten starý.

Po  cestě  nás  potkalo  mnohé.
Spravedlivě  jsme  rozdělili  mezi  dva  syny
majetek  po  otci,  vyslechli  si  příběh  o
velkorysém rytíři,  zahráli  si  veselou hru v
městě Wells, osvěžili se borůvkami od elfa
lesa.  Naším  úkolem  však  bylo  doručit
zprávu siru Danielovi, což se nám podařilo
a s odpovědí jsme spěchali zpět za Artušem.
Náhle  jsme  uslyšeli  volání.  Vystrašená
matka  nás  žádala  o  pomoc  pro  své  dítě,
které uvízlo v pavučině slepoty. Kdo se sítě
dotkne,  ten  oslepne  a  vyléčí  ho  až  čistá
kamelotská voda. Hned se přihlásil Šimon,
Kryštof, Marianka, Klárka, že se pokusí dítě
zachránit.  Ale  i  oni  se  chytli  do  sítě.  Sir
Lamarok se nemohl již déle dívat, jak další
odvážlivci  přicházejí  o  zrak.  Rychle  se
domluvil  s  Alexem a  opatrně  ho  přehodil
přes síť.  Alex vzal dítě  a  podal jej  matce.
Lamarok  se  pak  natáhl  pro  Alexe,  ale
rukávem  se  zachytil  o  nitku.  V  tom
okamžiku  oslepl.  Stejně  dopadl  i  Alex.  Naštěstí  pověst  nelhala,  kamelotská  voda  měla
opravdu léčivé schopnosti. Pro jistotu jsme se jí napili všichni.

Předstoupili jsme před krále Artuše a předali mu listinu. K našemu překvapení stál po
jeho boku i sir Daniel. Artuš byl potěšen, že jsme zkoušku splnili a přijal Galeona, Galahada,
Lamaroka a Elyu White mezi rytíře kulatého stolu. S rytíři si podal ruku a ti přísahali věrnost:
„Jsem ti bratrem v životě i smrti.”



Již  jsme  leželi  ve
svých obydlích, když nás z
odpočinku  vyrušil  jemný
hlas,  který  nás  lákal  ven.
Byla  to  bludička  se
svatojánskými  broučky.
Poslal  je  Merlin  a  my
neměli  důvod  bludičce
nedůvěřovat, proto jsme ji
následovali.  Dovedla  nás
na palouk. Už z dálky jsme
viděli  záři  ohně a  několik
postav. Merlina jsme hned
poznali. Měl dlouhý plášť s
kápí,  bílé  vousy  a  hůl  s
kamenem,  který  tajemně
zářil. „Vítejte synové a dcery Anglie.“ přivítal nás Merlin a pověděl nám o zkouškách, které
jsou pro nás připraveny. Aby byl chlapec pasován rytířem musí splnit osm zkoušek. Pokynul
první  postavě  –  ohnivému  Salamandrovi,  aby  představil  svou  zkoušku.  Tak  se  postupně
vystřídalo všech sedm. U Salamandra pozná chlapec sílu i dary ohně, naučí se jej používat a
zapalovat;  hvězdář  mu ukáže  hvězdy a  noční  krajinu,  pozná chlad  země i  tajemné  noční
zvuky;  zakusí  samotu  a  prokáže  svou  odvahu,  když  mu  bude  svěřen  dohled  nad  spícím

táborem;  bude  veden  k
čistotě  těla  i  ducha,  naučí
se  morseovku,  strategii  v
boji,  dvorní  etiketu  a
pokoru při službě druhým.
Dívka  bude  přijata  ke
dvoru  mezi  lady  splní-li
šest  zkoušek.  U  lady
Florien a lady Aurory bude
vyšívat  kapesníček,  pozná
barvy  a  jejich  příjemné
ladění,  prokáže  svou
zručnost a trpělivost; uvaří
polévku  pro  rytíře,  okusí
různé chutě a vůně a naučí
se  je  harmonicky  mísit;
pozná léčivé rostliny a ku

pomoci bude používat jejich sílu, naučí se vázat rány; bude vedena k čistotě těla i ducha,
osvojí si dvorní etiketu; u Múzy bude skládat zkoušku umění, které hraje v našich životech
velkou roli, pomáhá nám nacházet sebe sama a jeho prostřednictvím můžeme dokázat skvělé
věci.



Když Múza skončila svou řeč, Merlin se s námi rozloučil a bludička nás doprovodila
zpět do našich domovů. Věru, měli jsme o čem přemýšlet. 

Seznamovací hra: Seděli jsme v kruhu a vyvolávali jména: "Já Veve bez čárky, volám
Alžbětku bez čárky." Alžbětka vyvolala dalšího. Kdo se spletl nebo dlouho otálel,
dostal na čelo čárku. Nejvíce jich měl Marian. Veve se spletla při vyvolávání Adama
a zavolala na něj „David“. Pozn. Adam se příjmením jmenuje David. :) 

Rozdělení do skupinek: Podle těchto lístečků jsme museli poznat, ke kterému rytíři
patříme tím, že správně poskládáme jeho jméno.

Čím nás nalákali rytíři do svých služeb: "Zajistíme vám stravu 5x denně; pracovat
budete jen jednu hodinu a půl denně; vycvičíme z vás rytíře;  o výchovu dívek se
postará  lady Ginevra a její  lady;  v noci  se  pokojně vyspíte,  protože vždy určíme
hlídku. Budeme vás chránit a starat se o vás."



2. DEN - SPRAVEDLNOST

Konala se porada rytířů u kulatého stolu. Kromě obvyklých záležitostí přišla řeč i na
sousední zemi, jejíž panovník byl slabý, země strádala a ohrožovaly ji bandy loupežníků. Pro
Kamelot měla velkou cenu oblast Dorset, která ležela při hranici Kamelotu a poskytla by zemi

přírodní ochranu hranic v
podobě vysokého pohoří a
zároveň  by  Kamelot
získal přístup k moři.

„Vyšli tedy armádu získat
pro  sebe  tyto  pozemky.“
pravil  sir  Lamarok  králi.
„Cizí  pozemky  si  silou
nepřivlastním.  Dohodl
jsem  již  se  sousedem
obchod,  odprodá mi část
svého  panství.  Vás,  mí
nejlepší  rytíři,  posílám  s
pokladnicí,  abyste  peníze
předali. Neztrácejte čas a
vydejte  se  i  s  družinami

na cestu.  Nechť  nám čistota  našeho bytí  vždy dopřává odhalovat  pravdu ve všem našem
konání.”

Když  jsme překročili  hranice  Kamelotu,  cesta  nás  zavedla  do hustého lesa.
Přidali jsme do kroku, abychom byli co nejdříve pryč. Kdybychom jen věděli, že nás naše
důvěřivost a ochota pomoci málem připraví o zlato pro krále! Rozhodli jsme se totiž pomoci
staré ženě a zapomněli  na
ostražitost.  Nikdo neví jak
se to stalo, ale truhlice byla
pryč!  Byl  slyšet  jen
vítězný  chechot
loupežníků. Chtěli jsme se
za  nimi  hned  pustit,  ale
naštěstí  měl  hlavní  velitel
dost  rozumu,  že  nám  to
nepovolil.  Jejich  hrádek
měl pevné stěny a hluboké
příkopy,  jistě  bychom
špatně dopadli. Místo toho
nás  svolal,  vymyslel
strategii  a  pak  jsme
vyrazili proti nepříteli...



V domluvený čas jsme dorazili k sousednímu králi a předali mu truhlici se zlatem. Na
oplátku jsme dostali předávací listinu k hradu Aueršperk a přilehlému panství. A jak dopadli
loupežníci? Král byl vděčný, že jsme ty lumpy přemohli a přikázal je zavřít do nejtemnějšího
vězení, jak si za své skutky zasloužili.

Rytíři  projížděli
novým  panstvím,  až  se
ocitli  ve  zubožené  vesnici.
Nechali  si  svolat  lid  a  ten
jim  pověděl  svou  smutnou
historii  -  loupežníci  konali
pravidelné  nájezdy  a  brali
všechno, co jim přišlo pod
ruce.  Vesničanům
nezbývala  skoro  žádná
obživa, mnohdy neměli ani
na  zaplacení  daní  králi.
Loupežníci  vždy  věděli,
komu  se  urodilo,  kdo
prodal na trzích ve městě a
k nějakým penězům přišel.
Rytíři  usoudili,  že  ve
vesnici je zrádce! 

Pustili  lid po své práci a pak se svými družinami chodili  od jednoho k druhému a
vyptávali se. Od pekaře, který lamentoval, že mu loupežníci vybrali celou spíš se dozvěděli,
že podezírá sedláka. Po nájezdu vždy zdražil obilí. Žena sedláka se hájila tím, že zdražit obilí
museli,  protože jim loupežníci  podupali  pole a část  úrody tak padla vniveč.  Poslala  je za
nočním hlásným, ten by mohl něco vědět. Jenomže přes den musí hlásný spát, tak z něj dostali
jen rozmrzelé a nesmyslné
odpovědi. Dokonce usnul i
v půli věty. Tak ho nechali
být  a  využili  toho,  že  se
právě  probral  opilec.  Ten
byl velice ochotný povědět
vše co ví, jak jsme později
poznali  tak  i  to  co  neví.
Ovšem  za  každou
informaci  něco požadoval,
tu  džbán  vody,  masáž,
jablko a když ho dostal, tak
se mu nezamlouvala barva
a  chtěl  místo  zeleného
červené. Vůbec nevěděl nic
o zrádci,  jen  nás  zdržoval
od  pátrání.  Tolik  běhání
pro nic.  Připletl  se  k nám



místní  blázen, neuměl mluvit,  takže nám naznačoval  vše jen posunky.  Neustále se smál  a
předváděl různé kousky. Když jsme se ho ptali, jestli ví, kdo je zrádce, naznačil dlouhý nos a
uši,  z čehož jsme poznali,  že si myslí,  že to byl  slon. Nechali  jsme blázna být a zašli  za
starostkou. Konečně někdo s kým se dalo rozumně povídat. Byla velmi vděčná, že pomůžeme
polapit zrádce a ve vesnici bude klid jako dřív. Nedalo se ovšem přehlédnout bohatství jejího
domu. Vysvětlila nám, že část je dědictví po zesnulém manželovi a část od jejího otce. Kvůli
loupežníkům musela již mnohé cenné věci prodat, aby pomohla vesnici. Jestli to tak půjde
dál, přijde o všechno.  

Po usilovném pátrání  jsme
odhalili zajímavé věci: 

Našli jsme milostný dopis,
ale  nebylo  jisté,  komu  je
určen,  ani  jestli  nějak
souvisí se zrádcem. Většina
si  myslela,  že  vzkaz  psal
opilec  starostce.  Ta  tento
vztah rázně popřela. 

Blázen  měl  u  sebe  20
stříbrných,  dostal  je  od
starostky, prý proto, aby si
trochu polepšil. 

Tesař nám předal  lístek  se
vzkazem,  který  našel  u
potoka:  “Dnes  v  noci  až
zazní  půlnoční  roh  znovu

otevřu bránu.” u vzkazu byla nakreslena růže. Psal vzkaz blázen? Proč má jen jednu gumáku,
uplavala mu, když se brodil potokem?

Když  jsme  vše
zvážili,  svolali  jsme
všechny  obyvatele.  Pak
jsme  požádali  tesaře,
blázna, starostku a pekaře,
aby  předstoupili.  Na  tyto
čtyři  padlo  podezření.
Nejprve  jsme  přednesli
důvod našich pochybností
a  dali  každému  možnost
se  obhájit.  Blázen  vůbec
nevěděl o co se jedná a byl
z toho tak popletený, že by
se byl i přiznal. Možná to
přimělo  pravého  viníka,
aby  pověděl  pravdu.  K
překvapení  všech  to  byla
starostka.  Rytíři  jí



stanovili  spravedlivý  trest,  ten  s  pokorou  přijala  a  také  vrátila  vesničanům vše,  co  díky
loupežníkům získala.

Rytíři  a  lady  si
svolali  své  družinky,  aby
společně vytvořili pokřik a
erb.  Erb  namalovali  na
prapor  a  na  své  brnění
(tričko). 

Drakobýci: 

Draci, býci, to jsme my, 

bojovníci náramní. 

Hej hej hej drakobýci jsou nej!

Dračí sekyráci: 

Sekyráci bojovníci, ti sú naj, 

pozor si na ne daj 

a strach pred nimi maj. 

Protože mají draka!



Dračí strážci: 

Z pohledu dračího hřbetu 

jsme ku pomoci celému světu. 

Spojme síly draží, to k vítězství nám stačí.

Kempíci: 

Kempi Kempi Kempíci, 

to jsme my!

3. DEN - ČINORODOST

Když strážný ohlásil, že se blíží posel z Francie, svolal Artuš své rytíře ke kulatému
stolu a přikázal, aby byl posel, jakmile vstoupí do hradu, ihned k nim vpuštěn. Posel byl z cest
celý zaprášený a vypadal,  že několik dní nespal.  Poklekl  před králem na kolena a pravil:
“Přijměte  prosím  zprávu  z  francouzského  dvora  důležitou,  neboť  nesl  jsem  ji  cestou
přesložitou.” Artuš pokynul Lamarokovi,  ten zprávu přijal a přečetl: “Vznešený, velectěný,
mocný a udatný králi a rytíři Artuši z Kamelotu, synu Utherův, potěšením pro mne by bylo
jediné a toť kdybys vyslyšeti chtěl úpěnlivou prosbu mou o vojenskou pomoc kamelotskou. Má
vlast  v  bídě  strádá,  utlačovaná  tyranským  králem.  S  jiskrou  naděje  v  srdci  sir  Lionel
Dunkergue de Lille.” 

“Do  západu  slunce  budeš  mít  pro  svého  pána  odpověď.”  pověděl  Artuš  a  přikázal
služebnictvu, aby se o dobrého posla postarali. 



“Kdo je sir Lionel?” zeptala se Elya White. 

“Sir  Lionel  býval  dříve  také  rytířem kulatého  stolu,  pak  ho  povinnosti  přiměly  odjet  do
Francie, kde se usadil. Je to přítel a spojenec Kamelotu.”

Rytíři  se  radili,  zda  se  vydat  do
Francie, kolik mužů mohou postrádat, aby
Kamelot  nebyl  ohrožen.  Artuš  byl  velmi
znepokojen,  věděl,  že  rytířů  nemá
dostatek,  aby mohl  odjet  na  tak  dalekou
výpravu.  Sice  probíhal  výcvik  chlapců,
dokonce již splnili první zkoušky, ale ještě
nikdy nestáli v bitvě. Tu ho napadla dobrá
myšlenka.  Vzpomněl  si  na  báje,  které
slýchával: “Znám meč nad jeho činy černé
myšlenky nemají žádnou moc. Vydejme se
všichni bájný meč Excaliber najíti.  Slyšel
jsem,  že  na  trzích  v  městě  Scarborough
umí jeden kovář veliké věci z železa. Mohl
by  nám  poradit.”  Artuš  ukončil  poradu,
rytíři  podle  zvyku  dali  meče  hrotem  do
středu  stolu  a  Artuš  pravil:  “Nechť  nám
čistota  našeho  bytí  vždy  dopřává
odhalovat pravdu ve všem našem konání.”

Když  jsme  dorazili  do  města
Scarborough,  právě  probíhaly  vyhlášené
trhy.  I  hned  jsme  se  začali  vyptávat  na
kováře.  Od  všech  trhovců  jsme  se

dozvěděli tu samou odpověď. Kovář dlouho vyspává, většinou přichází na trhy až odpoledne.
Rytíři nás proto propustili a dovolili, abychom nakoupili co potřebujeme. 

U  báby  kořenářky
jsme  okusili  rozličné
lektvary např. síly, lásky. U
kramářky  kupovali
nádherné náušnice, prsteny,
sladkosti,  mušle  a  kdo
chtěl,  mohl  si  vyrobit
vlastní šperk. Stříleli jsme z
luku,  závodili  ve  skoku  v
pytlích,  učili  se  tancovat,
skládali  básně,  házeli  noži
do  terče,  u  věštkyně  se
dozvěděli svou budoucnost.
Odpoledne  dorazili  noví
trhovci, ovšem bez kováře.
Rozběhli jsme se znovu po



trzích. Vyzkoušeli malovat
vodovými  barvičkami  bez
štětců,  pouze  prsty.  Silák
nás lákal na soutěž v páce,
u  krásné  cizinky  jsme
okusili  čaje,  šermíř  nás
učil  šermu,  lovili  jsme
jelena. Vyzkoušeli si jak se
umíme  orientovat  v
prostoru při hře, kdy jsme
se  zavázanýma  očima
museli  připíchnout
špendlík s třásněmi zvířeti
jako  ocásek  na  zadek.
Netrefil se nikdo, ale velmi
jsme se nasmáli.

Celým tržištěm se nesl veselý mužský hlas. Kovář dorazil na trhy. I hned jsme se k
němu seběhli a zahrnuli ho dotazy. Kovář nás ale rázně srovnal, poví nám co ví, ale musíme
pěkně popořadě. Když věděl, jaký meč hledáme a kdo nás poslal, rozhodl se, že nám pomůže.
Ale na oplátku chtěl čtyři
věci:  bylinu  na  léčivý
odvar na jeho bolavé záda,
drahokam od kramářky na
prsten  pro  svou  milou,
pivo  na  osvěžení  a  zlato.
Každá družina si vzala na
starost  jednu věc  a  už  to
jelo.  Dračí  strážci  měli
získat  drahokam.
Kramářka  jim  ho  slíbila,
pokud jí přinesou léčivou
bylinu, kterou měla krásná
cizinka.  Cizinka  nechtěla
vůbec  smlouvat  a  bylinu
Strážcům  dát,  protože  je
velmi  vzácná  a  může  se
sbírat  pouze  za  úplňku
zlatým srpem, jinak ztratí
svou moc. Svolila, až jí družina navrhla, že jí opatří zlatý srp. Srp mohl vyrobit kovář, ale
neměl zlato.  Měl ho lenivý rytíř  a vyměnil  za pečené prase a víno.  Prase jsme získali  za
olejíček, olejíček za masáž. Jenže prase nebylo pečené. Opekli nám ho komedianti a taky nám
dali víno výměnou za pivo a jelena. Jelena jsme museli chytit, pivo si vysloužit u sládka za
přenesení těžkých sudů. I když to bylo velmi složité, nakonec jsme pro kováře získali všechny
čtyři věci. 

"Meč získáte po setmění, v tůni u jezerních paní." S touto zprávou jsme se vraceli za Artušem.



Když  se  slunce
klonilo  k  obzoru,  svolali
nás  rytíři  na  nádvoří.
Seřadili  nás  po  družinách
do slavnostního  průvodu a
pak jsme v čele s Artušem
kráčeli  k  jezeru.  Šli  jsme
mlčky,  důstojně  jak  se
slušelo  a  patřilo.  Prapory
nad našimi hlavami vlály a
zlatý drak se v zapadajícím
slunci lesknul. 

Již z dálky jsme viděli u tůně mlhotavé světýlka. Když jsme přišli blíž, uviděli jsme
dvě postavy. První měla dlouhé modré šaty, které splývaly s vodou a měnily se ve vlny, na
hlavě věnec z modrých květin. Druhá seděla na kameni a držela v rukou meč. 

Seřadili  jme  se  na
břehu  jezera,  paní
pokynula  Artušovi,  ten
předstoupil a poklekl. Víla
opatrující  meč  vstala,
ladným krokem přistoupila
blíže  k  Artušovi  a  podala
mu  Excalibr.  Artuš
úklonem  hlavy  poděkoval
za  tak  vzácný  dar  a
rozloučil  se  s  vodními
vílami. Pak se otočil na nás
a pozvedl meč do výše. 

Napsala Veve Půčková



4. DEN- ŠTĚDROST, VELKORYSOST

V  tento  den  kroky
našich  budoucích  rytířů,  v
čele  s  králem  Artušem
vedly,  na žádost sira K. de
Lille do Francie, proti králi
Louisi.  Dívky  a  Lady  v
doprovodu  rytířky  Ellyi
White  cestovaly  pouze  do
vedlejšího  panství,  do
bezpečí hradu Old Saruum. 

Po cestě dívky plnily úkoly, které určovaly náročnost výpravy chlapců. Volily,
jestli  zabít,  počkat  nebo  obejít  zmiji,  která  se  před  nimi  objevila.  Rozveselovaly  víly  na
paloučku,  zachraňovaly  zraněného  holuba,  po  kterém  později  poslaly  varovnou  zprávu
rytířům, dle rady pocestné babičky. Také jedly spoustu červených třešní a vytvářely nádherné
landarty v rozlehlém okolí domů u jezera, nedaleko hradu Old Saruum. 

Před  večeří  se
všechna  děvčata  vrátila  v
pořádku do Camellotu, kde
přivítala  rytíře  z  jejich
únavné,  válečné  výpravy.
Jejich  výprava  nebyla
mnohdy vůbec jednoduchá,
avšak díky jejich  skvělým
rozhodnutím,  žádný  z
chlapců  neutrpěl  velká
zranění. Po cestě někteří z
nich  onemocněli,  jako
zázrakem  je  ale  vyléčila
kouzelná  bylina  rostoucí
nedaleko.  Piráty  zahlédli

jen z dálky, když jejich loď narazila do útesu. Díky varovné zprávě od dívek se stihli připravit
na útoky krále Louise s jeho armádou, také vítězoslavně dobyli Louisův hrad. Cestou zpět na



ně naštěstí zaútočila pouze
vzteklá  veverka,  a  tak
zhodnotili  svou  cestu  za
úspěšnou. 

Pak už se jen jedlo,
pilo a hodovalo! 

5. DEN - STŘÍDMOST

V jedné vesnici žil rytíř,  který zachránil kraj před skupinou loupežníků. Lidé si jej
zvolili za svého vůdce a začali jej oslavovat. Nosili mu jídlo, pití, dary a vážili si ho. Tento
nový život se mu velice zalíbil a začal toho zneužívat. Jedl, pil, co hrdlo ráčí a ztratil svou
míru. A proto se z něj stal Zhýralý rytíř.

Jednoho dne přišly znepokojivé zprávy, které i samotného Zhýralého rytíře daly do
pohybu. Nedaleko se usídlila hamižná obluda, která okrádala vesnici za vesnicí. Neměla stále



dost  a  jen  brala  a  brala.
Lidé  se  jí  báli  a  byli
bezradní. Zhýralý  rytíř  se
proto  rozhodl,  že  obludu
zastaví  a  vyzval  nás,
abychom společně obludu
dopadli a zničili. 

Před polednem tedy
započal  náš  hon  za  oblu-
dou.  Ovšem to  nás  nena-
padlo,  jak  těžké  bude
splnit  všechny  překážky
cestou  k  nalezení  obludu
kvůli  onomu  Zhýralému
rytíři.  První  z  úkolů  nám

předložila vodní víla, řekla nám abychom jí donesli tři slzy jezerní paní, které se ve vodě
proměnili v perly. V řece se nám je podařilo najít docela snadno, hned jsme perly předali víle,
ovšem Zhýralí rytíř neodolal pokušení a sbíral dál. Docela nám trvalo než se nám podařilo ho
přemluvit, abychom už šli, perly už k ničemu nepotřebujeme. Před vchodem do lesa stál stráž-
ce, který nám sdělil, že pokud chceme projít, musíme mu donést rozsypané bonbony z louky.
Vydali jsme se je posbírat, ale Zhýralí rytíř nám je málem snědl. Avšak my jsme byly odhod-
laní a také jsme si uvědomovali, že střídmé jednání nám může nejvíce pomoci. Také nám
Zhýralý rytíř ukrádal arašídy, což nás zpomalovalo, abychom jich dle úkolu co nejrychleji
naloupali celou sklenici. 

Díky splnění úkolů
se  nám  dostalo  přesných
souřadnic,  kde údajná ob-
luda přebývá.  Její  moc se
prý  ukrývá  v  perlách  ha-
mižnosti,  kterých  je
mnoho.  Když  naše  koně
dojeli  na místo  souřadnic,
naše  oči  spatřily  hrad  a
hned za ním obrovskou ob-
ludu.  Pustili  jsme  se  do
boje,  který  trval  dlouho.
Vysílil  nás,  avšak  nám se
podařilo vytrvat, perly ha-
mižnosti  jsme  sesbírali  a
zakopali hluboko do země,
tak aby je už nikdy nikdo nemohl použít. Obluda ztratila veškerou svou sílu, skácela se k zemi
a úplně se rozplynula. Tak jsme zjistili, jak důležitá je v životě střídmost. 



Odpoledne  se  všichni  roz-
dělili do skupin, podle toho,
co  se pro ně jeví  jako nej-
větší  lákadlo,  aby  nacvičili
scénku,  kterou  pak  zahrají.
Vtip představením rozhodně
nechyběl,  nesly  názvy  jako
"Jak Sir  Karl  o  internetové
připojení  přišel",  nebo "Jak
panoš John si dotykový mo-
bil  koupil  a  pak  mu  jej
někdo uloupil". 

Po scénkách všichni dostali papír aby na něj napsali něco, čeho se chtějí zbavit, na-
příklad nějakého zlozvyku. Po večeři za námi přišli bytosti ohně abychom na symbol očištění
se od toho, od čeho se chceme odprostit prošli cestou mezi nimi a na konci svůj papír spálili. 

6. DEN - ČESTNOST
Znamením tohoto dne byla čestnost. U snídaně nám přišla pozvánka od rytíře jménem

Baltazar Garko, který je pobočníkem slavného panovníka Edmunda II., abychom se dostavili
na prestižní rytířský turnaj pořádaný již po celé generace. Protože odmítnutí takového pozvání
by pro nás znamenalo ztrátu cti u všech panovníků Anglie, nebylo jinou možností než se při-
pravit na cestu. 



Vykonali  jsme  tedy
všechny potřebné práce na
našich panstvích a vyrazili.
Začátek cesty ubíhal rych-
le, avšak když jsme dorazi-
li k lesu, před námi se ob-
jevila  cedule  s  nápisem,
který  říkal,  aby  do  něj
nikdo nevstupoval.  Jelikož
času  nám  nezbývalo
mnoho, abychom mohli les
objet,  museli  jsme vjet  do
lesa. Předtím jsme se ještě
rozdělili  do  dvou  skupin,
jedna,  která  jela  rychleji,
druhá,  ve  které  byli

převážně naše lady doprovázeny několika rytíři,  pokud bychom tedy nestíhali  přijet  včas,
první skupina by mohla zrychlit a předat zprávu na turnaji o skupině druhé. 

Po nějaké chvíli cesty lesem se zdálo, že snad ani nebyl důvod se obávat, avšak záhy
se před první skupinou objevila stará, zarmoucená paní. Povídala, že se vrací z trhu a nějací
hrozivý mužové ji okradli o jablka, to ovšem naše druhá skupina nevěděla a když ji potkali i
oni, řekla jim, že byla okraden o hrušky. Poprosila nás také abychom jí pomohli dopravit zby-
lé  ovoce  do  města,  kde  se
koná  turnaj,  poradila  nám
abychom  nikomu  po  cestě
nevěřili  a  pokud  potkáme
ony  zloděje,  ať  jim  ukra-
dené  ovoce  vezmeme.  To
nás samozřejmě nenapadlo,
že  babička  je  převlečená
lest  a  přetvářka,  protože
celý  les  začaroval  Temný
rytíř,  aby  nás  ošálil.  Zma-
teni  kouzly  jsme  bojovali
sami proti  sobě, naštěstí se
nám  po  nesmyslném  boji
rozsvítilo,  když  onen  boj
ustal, přišel k nám elf lesa a
vše nám vysvětlil. 

Po příjezdu do města nás slavnostně přivítal Baltazar Garko a vyzval nás též abychom
se představili, poté nám odhalil disciplíny, překážkový běh a boj na kladině. Pak už naši rytíři



s hrdostí soutěžili. Po dlouhém a únavném turnaji nás samotný král Edmund II. pozval na
velkou hostinu a tak jsme jedli, pili, slavili po celý večer. 

Napsala Terez Štěpánková

7. DEŇ - POKORA

Siedmi  táborový  deň  sme  našli  ráno  na  stožiari  pre  vlajku  zvláštne  znamenie  na
pergamene.  Podobalo sa tvarom na rôzne písmená a pritom na nič  konkrétne,  čo by sme
spoznali. Zišla sa v tejto veci rada Kamelotu a po zrelej úvahe kráľ Artuš navrhol, aby sme sa
spýtali na radu mocného čarodejníka Merlina.

Merlin predpovedal,
že prídeme s otázkou a už
nás  očakával.  Hovoril  k
nám  jazykom  dávnym  a
nám  nebolo  jasné,  čo  za
posolstvo v jeho reči  stojí.
Podal nám listinu, napísanú
taktiež  písmom  dávnym,
ktorému  sme  nerozumeli.
Vybrali sme sa preto hľadať
nápovedu  do  lesa.  V  lese
nás  čakali  ohnivé  bytosti.
Každá  vlastnila  sviecu  a
nápovedu  k  rozlúšteniu



starého písma. Bolo však nutné splniť úlohu. Ohnivé bytosti boli prísne a za každý náš neduh,
ktorý sa pri  plnení  úlohy ukázal,  nás nechali  siahnuť si  na našu pokoru.  Prideľovali  nám
postupne rôzne choroby, ktoré sme si v ich očiach zaslúžili a ktoré nám mali pomôcť zbaviť
sa nášho komandovania, apatie, a iných neduhov. A tak sa stalo, že v našej skupinke zostal len
jeden vidiaci človek, ktorý
musel  navigovať  dvoch
slepých (jeden z  nich mal
zlomenú ruku), ďalší dvaja
nemohli rozprávať a jeden
musel  chodiť  štvornožky.
Traja  z  nás  mali  navyše
rakovinu,  niesli  kameň.
Ale  aj  napriek  všetkým
ťažkostiam  zvládli
skupinky pochopiť príčiny
svojho konania a nakoniec
i  vylúštiť  posolstvo,  ktoré
sme sa po celú dobu učili
na  vlastnej  koži:  „Po
troškách  pijeme  dnes  zo
džbánu pokory“.

Ohnivé bytosti  sa zoskupili  okolo nás a vytvorili  uzavretý kruh, aby nás ozdravili.
Prišiel i Merlin a zdelil nám, že nás vyliečila naša pokora. Bol to odľahčujúci a obradný pocit.

Po  obede  sme  mali
opäť  možnosť  naučiť  sa
niečo  užitočné  na  naše
rytierske  skúšky  a  na
skúšky  lady.  Chlapci  sa
učili od salamandra zapáliť
oheň bez použitia papiera a
pridali k svojim znalostiam
tiež  morzeovku  a  vylúštili
úlohu,  ktorú  následne
zdarne splnili.  Dievčatá  sa
učili  kráľovský  tanec  a
Laura, Sára a Janka uvarili
proviant  pre  rytierov  –
kotlíkovú  „bramboračku“,
čím splnili skúšku varenia.



HLOD: Marek pri hre „nemoci“ vymyslel pre Béďu špeciálny jazykolam: postapokalyptická
encyklická parapsychopatia.

8. DEŇ - ODVAHA

Ôsmy  deň  sme  sa
vydali po práci do lesa na
čučoriedky  (borůvky)  a
zrazu  vidíme  na  lúke
draka  s  šiestimi  hlavami,
všade  okolo  neho  sa  valí
dym.  Drak  je  rozohnený,
rozhnevaný  a  vydáva
strašné zvuky. Čierny pán
ho poslal, aby nás porazil,
aby bol Kamelot konečne
dobytý.  A  tak  rada
Kamelotu rozhodla poslať
našich  najlepších  rytierov
do boja.

Hlavy draka boli rýchle a dostať sa na vrchol hory pre indície sa bojovníkom zdalo
najprv nemožné. Ale nakoniec prekonali strach a obavy z neúspechu a stále častejšie sa im
darilo na vrchol pre cenné
fragmenty  prastarých
zaklínadiel  prenikať  a
nosiť ich naspäť do svojich
základní.  Hlavy
nemilosrdne  bili  a
rozdávali  rany,  tĺkli
rytierov  hlava-nehlava.  ;).
Každý  utržil  zranenie  a
keď  sa  bojovníkom
podarilo  ukoristiť  dosť
fragmentov  nebol  medzi
nimi  jediný,  ktorý  nebol
hluchý,  slepý,  alebo  mal
aspoň  uhryznuté  ruky.
Nakoniec sa drak sa stiahol
do svojho úkrytu.



Posilnený  proviantom,  rozmýšľali  rytieri,  ako draka  definitívne  poraziť.  Poskladali
fragmenty  do  indícií  a  získali  zaklínadla  proti  dračím hlavám.  Vďaka  tomu,  že  Kamelot
svojich rytierov netrénoval len fyzicky, ale vzdelával i myseľ rytierov, podarilo sa im zložité
zaklínadlá namemorovať a hlavy doslova dobehnúť.

Avšak  dozvedeli
sme  sa,  že  nestačilo
poraziť  ono  mocné
šesťhlavé stvorenie, ono si
totiž zariadilo potomstvo a
nakládlo dve dračie vajcia
v našom kráľovstve. Naše
sily  sa  tentokrát  museli
rozdeliť.  Bezrukí  a  slepí
hľadali  vajce na západe v
labyrinte,  kde  bezrukí
navigovali  slepých,  aby
mohli  vajíčko  vziať.
Hluchí a nemí sa vydali na
sever  do  skalnatých  hôr.
Duchovia  skál  sľúbili,  že
nám  povedia,  kde  vajcia

ležia, ak uhádneme ich hádanky. ("Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená." A mnohé iné...)… nebolo to jednoduché, ale i túto poslednú prekážku
sme zdolali a vyslúžili si dračí poklad, ktorý sme priniesli kráľovi Artušovi, ako znak splnenej
misie.

Večer,  keď  už  si  Kamelot  mohlo  oddýchnuť  od  neustálej  dračej  hrozby,  prebehlo
pasovanie  dievčat  na  lady.  Vyslúžili  si  túto  poctu  zložením všetkých  potrebných  skúšok.
Dostali do daru panstvo a vzácny šperk, ako pamiatku na túto udalosť. Privítali sme medzi
seba lady Sáru, lady Janu a lady Lauru.

9. DEŇ - VÍŤAZSTVO

Po všetkých nástrahách, ktoré nás po celú našu cestu čakali a po všetkých lestiach a
neduhoch, ktoré sužovali krajinu a s ktorými sme sa vysporiadali nastal čas stretnúť sa v boji s
jedným z najmocnejších odporcov – Čiernym rytierom. V krajine ostalo posledné územie
zamorené jeho mocou, územie, kam sa stiahol, keď sme premohli i veľkého draka. Čiernemu
rytierovi už nezostávalo mnoho, dá sa povedať,  že iba jeho spoločníci,  Pýcha, Obžerstvo,
Pretvárka, Lenivosť, Lož, Bojácnosť. Lenže čo s takými darebákmi má človek spraviť?



Dozvedeli sme sa, že medzi pomocníkmi Čierneho pána je jeden, ktorý ho ochotne
zradí.  Tí,  ktorí  si  mysleli,  že  je  to  Lož  na  to  škaredo  doplatili.  :)  Keď sme ho odhalili,
dozvedeli  sme  sa,  napríklad,  že  “Pyšný  špatně  vidí  na  zem,  ve  výši  tě  spatří  rázem.”  a
“Obžerství píseň o jídle zazpívej a bude mu rázem hej!”. Boj bol dlhý a náročný, museli sme
vynaložiť mnoho síl. Ale nakoniec sa nám sluhov Čierneho rytiera podarilo ich vlastnými
slabosťami poraziť,  zviazať  povrazom a zavrieť do zbrojnice.  Samotný  Čierny rytier  však
ušiel. 

Zasadla  rada,
tentokrát  vo  veci  ich
osudu.  Vzhľadom  k tomu,
že  naším  kráľovstvom
preteká  jeden
z najčistejších  potokov,
v ktorom  dokonca  žijú
raky,  rozhodli  sme  sa  pre
očistu  tých  potvorákov
a nahnali  sme  ich  do
potoka.  Vôbec  sa  im  tam
teda nechcelo, báli sa vody,
akoby  sa  svojich  nerestí
držali  zubami  nechtami.
Ale  keď  z potoka  vyšli,
boli vyliečení, aj keď teda
mokrí až na kožu.

Večer,  na  počesť
tejto  veľkej  udalosti
a taktiež  ako  znak
naplnenia  všetkých
skúšok,  zložila  Barborka,
Maki,  Angelika,  Alžbetka,
Klára  a  Mariánka  sľub
lady  a spolu  s nimi
následne  i Béďa,  Šimon,
Vojta  O.,  Kuba,  Gabča,
Adam,  Vojta  P.  a Alex
sľub  rytiera.  Nasledoval
slávnostný tanec, ktorý pre



nás dlho pripravovali naše dámy a celý okamih sme zvečnili obrazom celého dvora i všetkých
zúčastnených.

Nastala tá slávnostná chvíľa, prišiel čas sčítať získané panstvá. Prvenstvo sa dostalo
Dračím sekyrákom, hneď za nimi sa umiestnili Drakobijci a Kempíci a Dračí strážci. Oslavy
slávnych rytierov trvali do noci, jedlo sa a pilo, a hrala k tomu úžasná gitara a všetky nástroje,
ktoré sa v kráľovstve našli. Vôbec sa nám nechcelo od ohňa odísť, tá chvíľa nás sýtila, ako
mnohé iné spoločne strávené a dávala nám istotu, že sa za rok radi uvidíme.

Napsala Janka Slančíková
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