
Bitva v Otnici 2005 
Foto Donny     Foto Soňa     Foto Jirka     Foto Sunar 

Plakát 

 
Datum 23. - 26. června 2005  
   

Pořádal Rytíři Země Moravské Otnice 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Donny Bojující  
 Paťa Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Worlík  Bojující  
 Doupina Přihlížející 
 Monička Vystupující 
 Mladej Charlie  Bojující  
 Honzík Bojující  
 Sluníčko Bojující  
 Hanička Bojující  
 Morgana Bojující  
 Jiřka Bojující  
 Yakuza Bojující  
 Jiřík Bojující  
 Sašeta Přihlížející 
 Giovanni Přihlížející 
 Peetrs Bojující  
 Jája Vystupující 
 Deďu Vystupující 
 Malej Paťa Bojující  
 Mirek  Bojující  
 Nikola Vystupující 
 Soňa Vystupující 
   

 Rytíři Země Moravské Bojující  
   

Zapsala Morgana s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Čtvrtek 23. června 2005 



   Čtvrtek probíhal asi takhle: Do Otnice jsem dojela s Hankou, Donnym a Kalifem. Jak jsme 
dorazili na místo, tak první, co upoutalo moji pozornost, byly bečky plný piva a krabice 
medoviny. Potom kdosi, asi pravděpodobně od Moravských rytířů, dovezl stan, který jsme 
pomáhali stavět. Tam měl být výčep a nějaký stoly a židle. Když už bylo to obří zelený 
monstrum postavený, tak jsme si šli postavit svoje vlastní přenosná obydlí. Když si Donny 
stavěl to svoje, tak se tam připletl malej zrzavej klučina a ptal se, jak se to dělá (pravděpodobně 
myslel stavění stanu). Natož mu Hanka odpověděla slovy „sem a tam“. Je vidět na co pořád 
myslí. Poté jsme se rozhodli, že se půjdem vykoupat do nedalekého rybníka, jenže jsme neměli 
ani tušení, kde ta kaluž je, tak s námi jel syn jednoho z Otničanů. To ochlazení v krásně špinavé 
vodě byl nezapomenutelný zážitek, jak jsme dováděli v rybníku, přijel za námi Patrik i s 
Jiříkem. Sranda byla, že mě Donny odmítl vzít zpátky autem a tak jsem šla pěšky s Kalifem. 
Mezitím přijela i Jiřinka. Večer probíhal vcelku v klidu, tancovalo se, pilo se, možná i něco 
snědlo, ale co, to opravdu nevím. 

Pátek 24. června 2005 

   V pátek dorazili do Otnice ostatní členové, teda až na pár výjimek. Odpoledne se stavěla 
palisáda. Já, Jiřinka a Hanka jsme se šly zas vykoupat do toho rybníka. Večer byl průvod Otnicí 
a potom jsme se bavili, (hlavně) pili a zpívali v doprovodu Yakuzíkovi kytary. 

Sobota 25. června 2005 

   V sobotu byl zase průvod před bitvou, to bylo asi kolem jedenácté, samotná bitva začala asi 
kolem třetí hodiny odpoledne. Těsně před bitvou se začal domlouvat scénář, takže začátek se 
moc nepoved, ale pak už to bylo dobrý. Začalo to asi tím, že se do pevnosti snažil dostat kdosi 
koho neznám, s tím vysvětlením, že to patří jemu apod. Na druhé straně palisády byl zase 
Kůžička a jaksi jej tam nechtěl pustit, ten se naštval a pak se se svojí družinou snažil tu pevnost 
dobýt. Což se mu nakonec stejně nepovedlo. Myslím, že se na začátku bitvy domlouvalo, že 
všichni zhebnou, jenže jaksi taksi se zapomnělo na nás lučištníky za palisádou a taky na naši 
jedinou markytánku Haničku, takže jsme tam zůstali naživu. 

   Hned po bitvě jsem se šla s Hankou, Charliem, Yakuzou a se Sluníčkem osvěžit zase do 
rybníka. Slunko a Yakuza si s plavkami hlavu teda nedělali, houpli do vody na Adama, když 
vylezli, bylo poznat, že ta voda byla asi studená. No, ale bylo se aspoň na co dívat. Mezitím 
probíhal turnaj a náš neohrožený a šikovný Koža skončil na druhém místě. Večer se strhla 
strašná bouřka, no bouřka je slabý slovo, zatím jsem nic podobnýho nezažila… a foukal vítr 
tak, že nám málem spadl na hlavu ten velkej stan, proto většina spala v místní tělocvičně. Pár 
jedinců však ponocovalo u výčepu. 

Neděle 26. června 2005 

V neděli ráno, když se uklízely stany, tam měli téměř všichni potopu. Já jsem v tý svý 
jednoplášťový potvoře měla asi 2 cm vody. Později už téměř všichni odcestovali zpět do 
pohodlí svých domovů. Já a Hanka jsme odjely asi kolem šestý hodiny odpoledne. Zůstali tam 
od nás akorát Jiřík, Charlie a Yakuza. Kdy ti odjeli, to je mi záhadou… 

Takže abych to tak shrnula, byla to celkem povedená akce a už se těším na další, tentokrát druhý 
ročník bitvy v Otnici. 

Zapsala Morgana s velikou pomocí Haničky J. 
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