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Datum 12. - 14. září 2008  
   

Pořádal Dvůr Hradecké královny Alžběty Richenzy Jaroměř 
   

Zúčastnili se Kalif Bojující  
 Paťa Bojující  
 Kosťa J. Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Honza V. Vystupující 
 Jákob Bojující  
 Bílý Ďábel Vystupující 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

   Jakožto minulý rok i tento jsme dostali pozvání na turnaj pod Kunětickou horou. Vše už bylo 
připraveno a naplánováno včetně odjezdu. Samozřejmě na poslední chvíli se muselo něco stát: 
Kalif dostál zánět do loktu a dali mu na to dlahu. Tím pádem neměl kdo řídit a také odvézt 
vozík. Tak to padlo na mě, měla jsem ovšem jednu podmínku, budu řídit, ale bez vozíku. Měla 
jsem totiž řídit nové autíčko, které ani nebylo moje, tak jsem dostala strach. Nakonec to 
odskákal Paťa, kterému byl přidělen vozík. 

Pátek 12. září 2008 

   Nakonec se naštěstí vše vyřešilo a my jsme mohli jet. Ráno jsme s Jákobem nabalili stoly 
a zbraně. Chtěli jsme vyjet hned poté, abychom mohli postavit stany ještě za světla, mě ale na 
poslední chvíli došel fakt, že vzhledem k tomu, že nevezu vozík, nevezu ani stany v něm, tím 
pádem jsme byli vázáni na Paťáka, který hodlal vyjet až někdy odpoledne. My jsme s Kosťou 
J. měli sraz už v devět ráno tak jsme v klídečku nabalili auto, dali si u nás oběd, kafíčko, zajeli 
nakoupit na bitvu a konečně kolem druhé vyjeli. Z cesty jsem měla vážně strach, řídila jsem 
cizí auto a nebylo to zrovna nejblíže, ale moje obavy se nakonec ukázaly jako zcestné. Jelo se 
mi opravdu dobře, akorát Kalif prohlásil, že se mnou jede naposledy a že bych měla navštěvovat 
terapie, neboť jsem za volantem hrozný zmatkář a nervák, což si já nemyslím. 

   Poté, co jsme dojeli na místo, jsme ještě chvíli čekali na Paťáka a Jákoba. Ovšem než dojeli 
tak se nám setmělo a my jsme zase stavěli stany za tmy, za což jsem byla naštvaná a radši jsem 
si dala pár panáků ruma. O hodinu později dojel Honza V. s Romanem. Když jsme byli všichni 
ubytovaní, udělali jsme si ještě menší hostinu před stanem a šli spát. Mě osobně se v noci zdálo 
teplo, ale poté, co mě Jákob vzbudil klepáním kosou a Kalif řekl, že mrznul, jsem byla ráda za 
svoje termo prádlo. 



Sobota 13. září 2008 

   Ráno byl budíček a všichni stanuli a oblíkli se do příslušných kostýmu, jakožto pokaždé 
Kosťa J. s Kalifem* odmítali tak brzo (v devět hodin) stanout, ale po delším přemlouvání 
a buzení se nám to podařilo. Já s Kosťou J. jsme byly tentokrát za dámy a taky jsme si to patřičně 
užívaly. Naše skupina si postavila menší tribunu u kolbiště a tam jsme po celý den posedávaly. 
Nejprve bylo tradiční zahájení, kterého se účastnily všichni kluci z naší skupiny i Kalif s rukou 
v dlaze se nacpal do prošívky. Honza byl pověřen obsluhováním tribuny paní von Špernak, kde 
se poctivě celý den staral o to, aby celá tribuna měla co pít a jíst. Já s Kalifem a Kosťou jsem 
pozorovala turnaj z naší VIP tribuny, kde nás Jákob s Romanem obsluhovali. 

   Z Lucia měl jít do boje jenom Paťa a Jákob, protože Kalif díky dlaze nemohl a Roman se 
rozhodl, že si to nejdříve okoukne a příští rok se s nimi pobije. Když došlo na věc tak Paťa nám 
usnul a nějak možnost boje zaspal, tak nás reprezentoval alespoň Jákob. Chvíli pozoroval co se 
děje a pak se pod Jákobem von Špernak pustil do boje skupin a o korouhve. Na to, že byl poprvé 
na bitvě si vedl velmi úspěšně, někdy jsem ani nechápala, jak svoje soupeře dostal, nebo jak 
dokázal jindy fikaně uprchnout**. Po turnaji jsme se všichni přesunuli ke stanu a chystali se na 
slavnostní večeři. Zatímco jsme chystali různé pochutiny, Kalif si ještě zašel na dobovou mši. 
Nejprve mě lákal, ať jdu s ním, ale mě se moc nechtělo, ale poté jsem toho litovala, protože co 
jsem slyšela, bylo to velmi pěkné. Když se stmívalo, sešli jsem se všichni u slavnostní večeře. 
Jídla bylo zase nějak hodně, tak jsme se všichni přecpali. Roman s Jákobem kolem nás pořád 
chodili a nalívali vínečko. Musím říct, že ti dva se o nás paní a pány starali velice dobře, někdy 
jsem ani nestihla doříct, co vlastně chci a už to bylo skoro hotové, takže je musím pochválit. 
Večer probíhal vesele dál, ale hodně se oproti pátku ochladilo a všechny brzo vyhnala zima 
brzo spát, kromě Jákoba s Romanem protože ti museli ještě vydržet, protože měli mít o půlnoci 
hlídku. 

Neděle 14. září 2008 

   Neděle probíhala úplně stejně jak na každé bitvě. Ráno se vstalo, pojedlo se, Honza nám 
udělal teplé klobásy na ohni, dali jsme si u Paťáka kafíčko a pomalu se probouzeli. Pak přišla 
na řadu zase ta úděsná věc nabalit věci, naložit je do auta a doma vybalit. Sbaleni jsme byli 
celkem rychle a vzhledem k tomu, že se chodilo kouřit mimo tábor, tak jsme neměli ani žádný 
bordel ze špačku kolem stanů. Honza odjel s Jákobem a Romanem první a za chvíli jsme ho 
následovali. Tentokrát jsem jela celou dobu za Paťákem až do Brna, tam jsme se rozdělili. Já s 
Kosťu J a Kalifem jsme jeli pro Jákoba, protože vybalovat šermířské věci do domečku ve dvou 
holkách a s Kalifovou dlahou by šlo asi těžko, tak nám Jákob šel pomoct. Paťa ještě na závěr 
zalomil klíč ve vozíku, když nám ho předával, jinak jsme to všechno zvládli v pohodě. 

   Na to jak se mi na tuto akci moc nechtělo, se mi i líbila. Nakonec jsem se celkem bavila, bylo 
tam totiž pořád co dělat a byli tam se mnou fajn lidi.  

 
ksp 

*pozn. Kalifova: to není pravda, protože jsem si v noci přeležel bok a navíc se mi chtělo strašně 
na malou (a to už někdy od páté ráno), takže jsem byl vděčen, že konečně všichni vstávají. 

**pozn. Kalifova: aby nedošlo k mýlce - nejedná se o žádnou hloupou narážku na Jákobovu 
chrabrost, zde je míněn tzv. taktický ústup. 


