
Bitva v Mladé Vožici 2008 
  

 
Datum 8. - 10. srpna 2008  
   

Pořádal Šelemberská Garda Mladá Vožice 
   

Zúčastnili se Paťa Bojující  
 Jiřík Bojující  
 Verča Vystupující 
 Malá Paťa Vystupující 
 Anchora Vystupující 
 Mirka  Vystupující 
 Justýnka Vystupující 
   

Zapsal Jiřík s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 8. srpna 2008 

   I k Vožici vyjeli jsme, bychom se jakési šarvátky, či pranice zúčastnili, na požádání našeho 
přítele pana ze Zaježové. 

   Cesta to byla předlouhá, však Patrik de Champ je znám svou veselou náladou, tak cesta dobře 
ubíhala nám. Pak do Mladé Vožice jsme dorazili a tábořiště vyhledali. Stany své postavili 
a něco malého pojedli a večer pak v ozbrojený průvod mnoho z naší družiny šlo. Ten městem 
se ubíral a na vědomí dával, že veselic a šarvátek druhého dne mnoho bude. Pak my v tábor 
přišli, hodovalo se a pilo. 

Sobota 9. srpna 2008 

    Druhého dne pak za ranního kuropění malý jarmark vyrostl nedaleko, tak my třímaje váčky 
se zlatem a mincemi šli jsme poohlédnouti se, či něco pěkného nenajde se. 

Pak v hodinách odpoledních započala první šarvátka. To muži se zbraněmi palnými na malou 
vesnici zaútočili, však byla to šarvátka z doby války třicetileté a my diváky jen byli, kochaje se 
na umění jejich bojové odpočíváme, náš čas ještě nenadešel. 

   A je to, do zbrojí se strojíme a naše ženy nám pomáhají, k údivu mému jsme zařazeni pak do 
oddílů anglického proti Francouzům. Pak pevnůstku obsazujeme a bráníme pravé křídlo. Boj 
je převeliký, Francouzi v plech zakutí utočí jak divá zvěř, však známo jest, že de Champ je 
udatný a dobré má muže. Pak ve výpad z brány jdeme na pravé křídlo. Po šarvátce krátké 
vracíme se pak a dál z hradeb bojujeme, však pevnůstka hoří, jdeme tedy ven, bychom čelně 



bojovali. Však co se to děje, náš protivník se zalekl našeho oddílu a z našeho křídla ustoupil. 
My nemaje strachu jdeme vpřed a probíjíme se řadami Francouzů. 

Dokonáno jest. Francouzi poraženi jsou, hurá zvoláváme. 

Neděle 10. srpna 2008 

Je konec a tak na cestu musíme vyrazit na svá panství ke svým ženám, rodinám. 

  

S úpravou ostatních sepsal Jiřík ze Čtyř Dvorců, urozený panoš rytíře Petra ze Dvorsk. 
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