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U
T

datní rytíři se snaží vytáhnou
meč z kamene.

yto dvě věty výmluvně popisují
dlouho a těžce nacvičovanou
scénu
několikaminutového
šermířského
souboje
Artuše
s
Lancelotem,
která
vyvrcholila
přeražením meče vytaženého z
kamene, který symbolizoval Artušovu
Královskou moc. Když však Artuš
rozeznal svou chybu a zaplakal nad
pošetilostí svého počínání, vynořila
se z „jezera“ (rybníku) krásná jezerní
paní oděna v šatech (která tam v té
studené vodě hodnou chvíli tajně
čekala) a předala Artušovi legendární
meč Excalibur.
Vždy potěší vědět, že jsme na děti
hluboce zapůsobili.

A

tím začala jedna z našich
bolestivějších tradic, na kterou
jsem nicméně poměrné hrdí.
Zatímco děti se vracejí z tábora většinou
tak maximálně s odřenými koleny, je
zvykem, že alespoň jeden z vedoucích
si přiveze minimálně několik stehů.

K

rál Artuš byl se svým
lidem na projížďce
po svém panství,
když se mu do cesty postavil
cizí rytíř, který se představil
jako Lancelot a nechtěl ho
pustit dál. Král na něj vyslal
Percivala...

Z vody se však náhle
vynořila krásná Jezerní
paní, který mu předala
legendární meč Excalibur.
V té chvíli se také probral
Lancelot, kterého pak
šťastný Artuš přijal za
svého prvního rytíře.

K

rálovská svatba byla skutečně veliká. Jedlo se,
pilo, děti si vyzkoušeli jak se dělá na hrnčířském
kruhu, dokonce přišel i kouzelník...

... ale ten byl brzy
poražen a utíkal zpět
jako spráskaný pes.
Rozzlobený
Artuš
se dal s troufalým
rytířem sám do boje,
ale oba byli velice
dobří šermíři a síly se
zdály vyrovnané. Král
nakonec ve vzteku
udeřil tak tvrdě, že
rozlomil meč po otci.
Pozdě litoval meče
i udatného rytíře,
který se zdál mrtvý.

U

kázka z básní,
které děti složili
králi Artušovi jako
dar k jeho svatebnímu
dni.

J

en několik málo ukázek z mnoha
disciplín rytířských klání.

P

oslední úkol, který naše mladé bojovníky čekal, byla
pochopitelně pouť za svatým grálem. Cesta byla dlouhá a
skýtala mnoho překážek, prvním krokem však bylo rozluštit
mapu, jež byla nakreslená neviditelným inkoustem, který však bylo
lze odhaliti nad plamenem svíčky.
Ne každé družině se to podařilo přesně podle představ...

A

tenhle pohled dobrodruhy čekal na konci dlouhého dne. Ve staré Kadovské kapli se jakoby kouzlem samy od sebe otevřeli
dveře a lesklý drahý kov vrhal po stěnách odlesky plamenů svíček.

Z

ávěrečná scéna nás však
ještě čekala. Artuš byl smrtelně
raněn při souboji s Mordredem.
Nezbývalo, než ho na loďce poslat na
cestu k Avalonu. A královna Gynevra
scénu upřímě oplakala, ačkoli to celé
bylo dle jejího vlastního scénáře.

