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Dívčí válka 

 
Když Libuše odešla do návi, viděly dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, 

jakou mívaly za živobytí své paní. Těžko to nesly, hořce vzpomínaly těch dob, kdy jejich 
kněžna samojediná vládla zemi a mužům všem, a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů 
řekl jim s úsměškem: 

„Panovaly jste, klaněli jsme se vám, a hle, teď jste jako bludné ovce!“ 
Až tajený hněv jako prudký plamen vyšlehl. Z touhy po vládě i pomstě chopily se dívky 

meče a luku, a neměříce sil, začaly tuhý boj proti všem mužům. Vše vedla Vlasta, někdy 
nejpřednější v družině Libušině. Ta první k boji vyzvala, první se zbraně chopila, všechny pak 
sdružila a ke stavbě pevného hradu přiměla. 

Ten hrad si zbudovaly za své útočiště za řekou Vltavou na vrchu o něco výše, nežli byl 
na protějším břehu Vyšehrad. 

Dívky poslouchaly ve všem Vlasty jako 
své kněžny a velitelky. Na její radu a příkaz 
mnohé se také rozešly do všech krajin vyzvat 
žen a dívek, aby nechaly všeho a přichvátaly 
na Děvín, jak se nazýval nový hrad, bojovat 
proti mužům, aby ženy vládly zemi, muži pak 
aby jen sloužili a rádla se drželi. 

Vyzvání Vlastino nebylo prázdným 
hlasem, jejž vítr zavane, ale jako jiskra 
zažehlo srdce přemnohých. Jako když 
holubice ze svých kotců vyletí, chvátaly ženy 
a dívky od svých mužů, otců a bratří a 
všechny na Děvín hrad, že se jimi pak 
hemžily jeho síně a jizby, volné nádvoří i 
vysoké valy. 

Muži opodál, od Vyšehradu nečinně je 
pozorovali a měli z toho veselí a posměch, 
jak se dívky cvičí ve zbrani a jezdí na koních. 
I staří a zkušení hleděli na ně pohrdavě, a 
když před knížetem Přemyslem byla o ženách 
ve zbrani řeč, mluvili o nich potupně a 
chystali se s posměchem zkusit ženského 
udatenství. 

Všichni kolem knížete se smáli, toť že bude honba. Jen Přemysl byl zasmušilý a 
starostně řekl: 

„Slyšte, proč se s vámi nesměju. Také byste se nesmáli, kdybyste měli vidění, jaké jsem 
viděl dnes ve snách.“ 

Chtěje jich varovati, pověděl, co viděl: 
„Noc byla, v povětří plno hustého, čpavého dýmu; v záři požáru viděl jsem dívku v 

přílbě. Zpod přílby jí vlály dlouhé vlasy, v jedné ruce měla meč a v druhé číši. Na zemi leželi v 



prachu a v krvi zabití muži. Ta dívka běhala jako vzteklá, šlapala po mrtvých, pak nabrala do 
číše krve a lokala ji jako šelma v zuřivé dychtivosti. Aj, slyšte, mužové, bohů hlas a 
znamenejte jejich znamení. Tím viděním vás varuji, slyšte mou řeč a lehko jí nevažte!“ 
 

…trochu ze Starých pověstí českých, trochu z adaptace F.R. Čecha 
.. trocha historie, trocha (větší trocha) srandy 

… zamakají více chlapi nebo ženské? 
 

CHCETE TO ZAŽÍT – p řijeďte na Dobráč !! 
 

CO VÁS ČEKÁ? Již třináctý ročník tradiční roverské hry 
…letos opět ve formě akce na tajném místě - 
jedna ze základen v oblasti Východních Čech 

CO KONKRÉTNĚ? veselá parta, bláto pot a krev, množství vypečených 
úkolů, nevšední zážitky, holky proti klukům 

KDY?   4. – 6. října 2013 

PRO KOHO? Pro rovery a rangers od 15-ti let do 99 let,  

ZA KOLIK?  Cena hry 270,- Kč/os kluci ; 250 Kč/os holky 

V CENĚ: Letos pevná střecha nad hlavou, nejrůznější 
přesuny vozidel, přídělová strava, režie velitelství a 
možná i nějaká ta odměna pro vítěze.  

PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
Vaši přihlášku odešlete nejlépe za celý roverský kmen a měla by obsahovat 
hlavně počet přihlášených a kontaktní mail za kmen. Dále prosím 
připojte informace o účastnících: jméno a příjmení, přezdívku, adresu, mail, 
rok narození a chcete-li číslo mobilního telefonu. Tyto údaje budou využity 
k vytvoření adresáře, který každý z Vás obdrží. Pokud jste byli na hře již 
vloni či předloni a data posílali, stačí, když tuto skutečnost připíšete ke 
svému jménu a nemusíte to znovu posílat. 

Takto sepsanou přihlášku poté odešlete prosím na mail dobrac@centrum.cz 
a to nejpozději do 22.září 2011 24:00. Kapacita hry je omezena přibližně 
na 60 osob a i letos platí pravidlo, kdo se dřív přihlásí, ten jede. Do 5-ti dnů 
po doručení přihlášky očekávejte na kontaktní mail potvrzení o přijetí 
na hru, nebo o umístění mezi náhradníky. Peníze předem nevybíráme, a 
proto věříme, že i proto se budete hlásit zodpovědně. 

Jako obvykle stále neznáte bližší detaily co s sebou, kde bude sraz a 
podobně. Informace budou obsaženy v podrobném povolávacím rozkazu, 
který dostanou pouze všichni závazně přihlášení a to přibližně 29.9.  

Připomínáme, že počet zájemců obvykle výrazně převyšuje kapacitu hry (a 
čeká mnoho náhradníků) a tak je velmi pravděpodobné, že pozdním 
přihlášením přijdete o hru. K přihlášení přistupujte zodpovědně – pokud se 
závazně přihlásíte a nepřijedete, ublížíte někomu jinému, kdo mohl hrát místo 
Vás. Pokud zjistíte po závazném přihlášení, že z vážných důvodů 
nemůžete přijet, dejte nám prosím zprávu. 



 
KONTAKTY: 
Případné dotazy zodpovíme na emailu dobrac@centrum.cz. V případě 
problémů a pochybností SMSkujte nebo volejte Šupika na 602101486. 

 

Váš milovaný velitelský team RS NáchodVáš milovaný velitelský team RS NáchodVáš milovaný velitelský team RS NáchodVáš milovaný velitelský team RS Náchod    
    
    

PS.: Protože plánujeme hrát opravdovou Dívčí válku, potřebujeme, aby 
nám přijel zhruba podobný počet roverů a rangers. Bohužel nám holek 
jezdí obvykle jedna třetina. A my to chceme změnit!! Právě proto ta 
motivace ve formě slevy na účastnickém poplatku.  

Holky, rangers fakt pojďte do toho! Nebudete litovat…možná chlapům 
dokážete, že jste lepší… 

 
PS 2.: Je velmi pravděpodobné, že minimálně část Dobráče se budou 
holky a kluci také kamarádit!  

    


