
Templářské slavnosti 2017 

 

 
Datum 25. - 27. srpna 2017  

Pořádal Alternus Vsetín 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící 
 Worlík Vystupující 

 Gastorm Vystupující 

 Michal Vystupující 

 Mirek Vystupující 

 Honza junior Vystupující 

 Klárka Vystupující 

 Jirka Vystupující 

 Freddie Vystupující 

 Filip Sr. Vystupující 

 Benny Vystupující 

 Bel Vystupující 

 Jája Vystupující 

 Doupina Vystupující 

 David Vystupující 

   

Zapsal Filip Sr. s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

Pátek 25. srpna – neděle 27. srpna 2017 

   Heslo: - ,,Hlavně bez bot.“ 

 

   V pátek 25. srpna jsme si dali sraz před domečkem na půl 5. Oproti ostatním srazům jsme 

se tam sešli relativně brzo. Naložili jsme vozík potřebnými věcmi a vyrazili jsme. V našem autě 

cestoval Michal s Mirkem, Kalif a má maličkost. Cestou, když jsme projížděli Zlínem, se debata 

stočila okolo Bati a obecně o řízení firmy. Na místo určení tedy do zámecké zahrady ve Vsetíně 

jsme dorazili po osmé večerní. Bylo nám řečeno, že stan máme rozbít okolo javoru. Když tedy 

dorazily Benny s Bel a ostatní začal se stavět tábor. Mezi prvními budovami stáli pergola 

a skupinový stan. Dále pak zdenálův zásobovák, ve kterém hlídal a spal Vorlík. Dále stan 

Plného Břuchu, Fredyho a Klárky a kalifův stan. Kalif cestou odložil dva železné kolíky, které 

jsme našli až později a pokud si vzpomínám, bylo to až příští den. Po postavení stanů, stolů 

a následného ubytování jsme usedli ke stolům a začala typická debata, jak už to bývá po 

příjezdu. Vzhledem k místu, kde jsme stanovali (tedy v zámeckém parku, kde se to mohlo 

hemžit různými individui) bylo nutné zajistit perimetr. Proto se zavedli hlídky, jejichž rozložení 



a sepsání měl na starosti náš vrchní tribun Gas. Hlídku měl oficiálně každý 1 hodinu. Respektive 

pokud měl někdo hlídku od 5 do 6, byl vzbuzen ve 4 hodiny, kdy měl tzv. přípravnou hodinku, 

kdy hlídal s předchozí hlídkou a tak v konečném důsledku bděl sice 2 hodinky, nicméně nikdy 

nebyl na hlídce nikdo sám. Navíc dosti dlouhou dobu byl v pozoru Vorlík jakožto hlavní 

protektor ležení (přeci jenom na tomto člověku jde vidět, že i když není úkolován stejně, dbá 

na to, aby byli všichni v bezpečí. Co dodat - stará škola). Nicméně, jak se říká zpátky k příběhu. 

Vzhledem k tomu, že už jsem byl celkem unavený, po několika hodinách jsem šel spát, abych 

měl síly na hlídku. No abych pravdu řekl, moc jsem se nevyspal. Možná to bylo tím pitím nebo 

nějakým zvláštním rozpoložením mého těla toho dne nicméně neusnul jsem. Spíš jsem byl v 

transu. Ještě tak dvě hodinky před hlídkou jsem si chtěl zajít na záchod, ale co vám mám říct. 

Na poprvé neustále někdo někde byl, tak to moc nešlo tak jsem se vrátil ke stolu a ještě jsem to 

otočil. Po té jsem byl vzbuzen a spolu s Gasem jsme pak měli hlídku. Vzbudil mě jistý cvrček, 

co se mi vrtal v uchu. Ačkoliv konzistence a hlavně tvar cvrčka mi přišla spíše housenkovitá, 

ale co už. Ještě chvilku s námi pobyli Klárka s Fredym, a pak šli spát. Naše hlídka s Gasem 

byla celkem poklidná až na jednoho bezdomovce který se divil, co to přes noc vyrostlo vedle 

toho stromu (tedy naše táborové ležení). Načež Gas poznamenal, že právě kvůli tomuto případu 

mají hlídky smysl. Na chvilku se tam mihl Benny a pak jsme s Bel kecali. Při čemž jsem zahlídl 

veverku, která si to mašírovala přes stromy. Po hlídce jsem si šel ještě na pár hodin schrupnout. 

   Ráno, když jsem vstal, byli vzhůru Gas a ještě pár lidí. Gase bolela hlava. Příčina byla jasná, 

nesundal si boty (odtud heslo akce). (Po pravdě nejsem si v tuto chvíli jist, jestli skupina 

Alternus přijela už večer nebo až ráno, ale není to až tak podstatné. Rozložili si ležení vedle 

nás.) Tento den byl velmi naplněný prací a nácvikem na vystoupení, které jsme měli. Motali 

jsme louče a hole (při čemž při motání loučí se ukázal David, jakožto velmi precizní člověk, se 

smyslem pro přesnost). S Davidem jsem odpoledne nacvičoval nějaké ty seky, zatímco Gas si 

vyšíval svůj červený kříž k templářskému varkoči bavlnkou. Což byl takový kámen úrazu. Kalif 

si s Gasem potřeboval nacvičit souboj na ohňovkové meče a Gas stále šil tento kříž. Kalif si 

potřeboval zašít díru na svých červených nohavicích. Ale jak už to bývá, nestíhá se vždycky 

úplně všechno, tak jak by si každý přál. Přes den jsem potkal rodiče, kteří se taktéž přišli podívat 

na vystoupení. V prvním vystoupení Militia Christi jsem si jenom lehce odřel bradu o svůj štít, 

nebo co to bylo s Mirkem, ale nic vážného. V druhém souboji musím uznat, že takový souboj 

jako s Michalem před templem jsem si dlouho neužil. Byl tak brutální a hlavně jak se nám 

podařilo přecházet mezi skupinami a do nikoho jsme nevrazili… fakt se tohle představení 

povedlo. Dá se říct, že to podle mého názoru bylo nejlepší odehrané divadlo v Luciu, které jsem 

si užil a zároveň jsem jej dobře zahrál (můj osobní názor). Na Janu z Torfu jsme si dali s 

Worlíkem pauzu kvůli namoženému ramenu (přeci jenom bezpečnost především). A tak jsem 

dělal stráž u Kalifa při soudu. Jest fakt, že když jsem se koukal na první souboje, přišlo mi to 

krásně kontrastující. První dvojice Fredy s Michalem nejblíž k divákům ukazujíc brutalitu 

soubojů prostřední dvojice velitelů Klárka s Kalifem kteří podporovali svým žduchnutím 

spolubojovníky či pomocí útoku a v konečné dvojici Gas s Mirkem ukazujíc svůj šerm 

vychytralostí a vyváženým šetřením sil. Před námi stála už jenom ohňovaka Andělé a démoni. 

Dole pod naším táborem u sloupů jsme namáčeli vějíře hole a louče a vše se připravovalo. 

Uznávám, že ke konci přípravy to bylo trošičku chaotické, ale nic co by se nedalo až tak 

zvládnout. Ačkoliv jsem dělal jenom technickou podporu, co jsem viděl přes oponu, mi přišlo 

celkem jako dobrý výsledek a diváci byli nadšení. Po ohňovce jsme se většina z nás šli umýt 

a najíst. Pak zase začala noční debata na různá témata, mezi nimiž jsme oslavili oficiální pakt 

mezi Luciem a Plným Břuchem a Jájiny narozeniny. Naše malá skupinka vzadu Vorlík, Mirek, 

Michal, Jirka, David a má maličkost jsme trošku byli nešťastni přívalem ofenzívy Krakena, 

medoviny a Legendy. Neb není lehké kolovati mnoho nápojů takovýmto způsobem, avšak 

zhostili jsme se tohoto obtížného úkolu a svým povinnostem jsme dostáli. Honzíkovi se lehce 

prodloužil hlídka kvůli tříbení charakteru, bohužel někdy to jinak nejde. Po té jsem opět šel 



ulehnout a spát, abych byl připraven na následující hlídku. Ta byla opět celkem v pořádku a nic 

moc se nedělo. 

   Ráno respektive spíše dopoledne jsme začali bourat stany a obecně tábor. Až jsme vše naložili 

a vyrazili jsme. Cestou jsme narazili na pár hrbolů na silnici ale jinak nic závažného. Stavili 

jsme se i na benzínce kvůli občerstvení. Po té jsme naložili vše do domečku a hurá domů. 

   Můj osobní názor na tuto akci celkově zní: Něco jsme lidem předvedli, a to v celkem dobrém 

výkonu. A po relativně šíleném maratonu akcí to byla z části i odpočinková akce kde byla 

sranda. Za mě skvělá akce, kterou jsem si užil. 
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