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Pořádal Taranis Rosice 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Doupina Přihlížející 
 Donny Bojující  
 Jája Fotící 
 Paťa Bojující  
 Deďu Přihlížející 
 Kalif  Bojující  
 Mara  Bojující  
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 25. srpna 2000 

   Poslední víkend v srpnu, od pátku 25. srpna do neděle 27. srpna, byly tradičně Rosice. To 
tenkrát jako hosta jsem s sebou vzal Marka Krejčíře. Odjížděli jsme v pátek 25. srpna někdy 
odpoledne. Jeli Donnyovci, Paťasovci, Kožovci, Marek a Já. Milena tentokrát se mnou nejela, 
protože byla v Chorvatsku. Já s Markem jsme ani pořádně nevěděli, zda na bitvu pojedeme, 
protože jsme před tím byli na čundru, z kterého jsme se vrátili až ve čtvrtek. Nakonec jsme tedy 
vyjeli. Po příjezdu na místo jsme rozbyli stany v zámecké zahradě, nechali jsme se zapsat, 
navečeřeli se a šlo se chlastat. Popíjeli jsme v šenku, kde jsme taky potkali hafo známých. Mimo 
jiné, také Stoupina, Bohdala či Neptuna. Pamatuji si, jak nám Neptun celý večer vyprávěl o 
tom, jak tady s námi nemůže zůstat, že jede na Hefaistos, že měl již koupené lístky a to i na 
vlak. Stejně nakonec nikam nejel, prostě se na to vybodl. Pak jsme ještě byli na nějaké diskotéce 
na náměstí v Rosicích, kde z nás byli naprosto unešení. Dnes si již ani nevzpomenu, kdy jsme 
šli spát, ani kdy jsme vstávali. Ještě si vzpomínám, že zatímco, my normální, jsme seděli v 
hospodě, Denisa s Jájou se koupaly v Rosicích na náměstí, přímo před stanicí policie, v kašně. 
Taky byly promočené od hlavy až k patě. 

Sobota 26. srpna 2000 

   V sobotu ráno, co jsme vstali a šli se najíst, bylo nějaké malé vystoupení se Sarrasem na 
plácku před zámkem, jak bylo tržiště. Od nás tam šel akorát Donny s Kožichem a to vystoupení 
nebylo vůbec marné. Poté jsme se jen tak potulovali po tržišti a povídali si. Odpoledne byl 
průvod a po něm turnaj v zámecké zahradě. Během turnaje se ještě Koža s Donnym otočili v 
Brně pro peníze, aby si Koža mohl koupit svůj první meč. Poté jsme šli všichni do hospody na 
hranolky a Koža tam pokřtil svůj meč jménem Lucius. Večer byl ohňostroj před zámkem 



a málem to zranilo několik lidí, ale opravdu jenom málem. Nikomu se nic nestalo. Po té jsme 
šli se skupinou vypít ty lahve medoviny, co jsme si přes den nakoupili. Paťa, šmejd jeden, jednu 
láhev schoval a vydával ji za ztracenou. Ta se ale také velice rychle našla a vypila. Pak jsme 
ještě tancovali na nádvoří a šlo se spát, vždyť druhý den měla být bitva! 

Neděle 27. srpna 2000 

   Druhý den ráno jsme vstali, vykopali ze spacáků, některé ospalce, oblékli si zbroj a vyrazili 
jsme auty na pole u kapličky. Přijeli se tam na nás podívat Jájini rodiče s Nikolou a s Mirkem 
a také Vorlíci se tam ukázali. Tam jsme byli rozděleni na dva tábory, na ty co hájí a na ty co 
útočí. My jsme byli obránci. Donny s Kožou a s Paťákem byli s meči v poli, Já s Mařenou jsme 
byli v týlu a kryli jsme jejich postup střelbou z Marcelky. No párkrát na nás zaútočili, párkrát 
jsme je odrazili, ale nakonec, přestože jsme kapli statečně bránili, padli jsme do jednoho. Jak 
jsme se vrátili z bitvy na zámek, najedli jsme se, sbalili si stany a vyrazilo se domů. Pro mne si 
tam tehdy ještě přijela Milena, která se vrátila akorát z dovolené z Chorvatska. 
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