
Bitva na Zubštejně 2005 
Foto Donny     Foto Jiřík     Foto Sunar     Foto Jirka Šebela 

Foto Budvar 1     Foto Budvar 2     Foto Adelaine 

Foto Plakát 

 
Datum 20. - 24. července 2005  
   

Pořádal Dr.Obek Zubštejn 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Bojující  
 Paťa Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Worel Bojující  
 Doupina Vystupující 
 Monička Bojující  
 Mladej Charlie  Vystupující 
 Honzík Bojující  
 Sluníčko Bojující  
 Jiřík Bojující  
 Hanička Bojující  
 Morgana Bojující  
 Jiřka Bojující  
 Yakuza Bojující  
 Jája Vystupující 
 Malej Paťá Bojující  
 Soňa Vystupující 
 Pavlína Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 22. července 2005 

   Přijeli jsme, alespoň tedy většina z nás, během odpoledne a večera na zříceninu hradu 
Zubštejn. Tedy kromě mne, já přiletěl, pozdě večer, po týdnu ze služební cesty, letadlem zpět 
do Prahy. Ještě jsem byl na letišti a už mi volal brácha s úkoly na příští den. Jako že si mám od 
našich ve vinohradě v sobotu ráno vyzvednout auto, pak na sálu zbraně a zbroje a abych 
náhodou se netrmácel na Zubál sám, takže mohu prý vzít Pavlínu. Sice jsem se cukal, moc se 



mi nechtělo, ale po příslibu, že mi skupina, když už ji povezu ty věci, které v pátek neměli kam 
dát, přispěje na benál, musel jsem, ač nerad, souhlasit. 

Sobota 23. července 2005 

   Ráno jsem jel tedy s Donnym do Šumic pro auto, vyzvedl jsem věci na sále, pak Pavlínu s 
její dcerou Adélou a pak už jsem konečně mohl vyrazit směr Zubštejn. Tam jsem se také kolem 
poledne dostavil. Se všemi jsem se přivítal, převlékl jsem se do káčka a už jsem se mohl 
konečně těšit na bitvu. Ta byla také naprosto výborná. Vyřádil jsem se do sytosti. Letos jsem 
byl na straně dobyvatelů a díky tomu, že naše strana zvítězila, tak se mi i podařilo přežít. Jenom 
mne vytočil Yakuza, protože když jsem vtrhl do brány, pravou ruku s mečem napřáhnutou ku 
ráně, tak mi svým šípem provrtal pravou paži. Ještěže si z bolesti prd dělám. Přehodil jsem si 
meč z pravé do levé a pokračoval jsem dál v tom bohulibém díle, kterému se říká hubení 
nepřátel. 

   Odpoledne jsme se opět vyžili v jednotlivých bojových šarvátkách, které k Zubálu tak patří. 
Ale to nebylo jedinou náplní našeho odpoledne. Chystali jsme se totiž na svou večerní Velkou 
Ohňovou Show a také na ustavení nového českého rekordu - "Nejvíc plivačů ohně na jednom 
místě". Přijeli se na nás podívat z televize Nova (nechali jsme mluvit Paťáka a Mirkona - fakt 
to stálo za to!) a z agentury Dobrý Den, aby náš rekord řádně zapsali. Nakonec jsme to zmákli 
- 23 plivačů ohně dokázalo průběžně chrlit oheň po dobu 5:38minut. 

   Na půlnoc pak byla naplánována svatba, samozřejmě jen na oko, Jiřinky a jednoho z 
Moraváků. Jenomže kvůli tomu, že se ti dva nějak nepohodli, Jiřinka začala intrikovat 
a skončilo to vážně ostudou… 

Neděle 24. července 2005 

   Ráno jsme se sbalili, naskládali věci do aut, rozloučili se a vyrazili jsme zpět do Brna. De 
facto, i když jsem na tuto akci dojel až v sobotu, vážně to stálo za to!!!  
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