
Středověký den Semtěš 2017 

 

 
Datum 28. - 30. července 2017  

Pořádal Potomci zlatého třmene ze Semtěše Semtěš 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící 
 Worlík Vystupující 

 Gastorm Vystupující 

 Michal Vystupující 

 Mirek Vystupující 

 Honza junior Vystupující 

 Klárka Vystupující 

 Gastorm Vystupující 

 Freddie Vystupující 

 Filip Jr.  

   

Zapsal Freddie s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

Pátek 28. července – neděle 30. července 2017 

   Protože je Semtěš až u Kutné Hory, rozhodli jsme se, že na akci pojedeme už v pátek 

a uděláme si z ní příjemný víkend. Odjezd byl naplánovaný na pátek odpoledne. Sešli jsme se 

včas, ale protože jsme s sebou vezli všechno vybavení na vystoupení, ohňovku a táboření, 

odjezd se mírně opozdil. Místa nebylo mnoho, věcí hodně, ale nakonec se vešlo všechno. 

   Cesta proběhla v pořádku, proto jsme na místě postavili tábor s dobrým pocitem narcistické 

skupiny, že naše část tábora vypadá opravdu dobře. Ještě příjemnější bylo zjištění, že pivo mají 

vystupující zdarma a to co hrdlo ráčí. Poté už následoval jen pohodový večer… 

   V sobotu ráno dojela zbylá část skupiny. Vyslechli jsme instrukce ohledně dětské bitvy 

a začali s přípravou na vystoupení. Jako první na řadě bylo Militia Christi. Odehráli jsme 

s pocitem, že se nic nepovedlo. Byla to i tak trochu pravda, ale ohlasy z publika nás trošku 

postavily na nohy. V Janě z Torfu o pár hodin později šlo vše o poznání lépe. I když obě 

vystoupení pro nás byla velice náročná, protože po chladném týdnu to byl první opravdu krásný 

letní den, ve kterém většinu lidí napadnou lepší věci než se obléct do zbroje a poskakovat před 

diváky. Vrchol odpoledne byla dětská bitva, které jsme se zúčastnili téměř všichni, rozděleni 

na dvě poloviny, abychom udělali bitvu pro děti zajímavější. Bitva nakonec nečekaně proběhla 

podle plánu a děti nikoho z nás nezranily. 

   V podvečer jsme díky skvělému nápadu mladých, že by rádi trénovali, začali držet v táboře 

stráž, která se po hodině střídala až do pozdních hodin. Mezitím jsme si ještě odskočili na menší 

malou ohňovku, kde se předvedli v souboji Mirek s Michalem, poté Klárka s poikama a na 



závěr jsem se ke klukům přidal ještě na plivání. Před námi jsme na úvod večera měli možnost 

vidět noční střelbu s děla, ohňovou show dvou mladých slečen a ohňostroj. Den jsme zakončili 

pohodovým večerem za poslechu lehce úchylné kapely Něco z Kolína. 

   V neděli jsme se už jen probudili, sbalili, odjeli do Brna, vybalili a jeli domů.
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