Bitva v Miroslavi 2009 a pasování Honza V.
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Zapsala

Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných

Pátek 17. července 2009
Ve čtyři hodiny jsme měli sraz u Doupiny, abychom vše společně naložili, neboť jsme brali i
ohňovku. Po hodině nakládání, během které Kalif málem dostal pokutu za špatné parkování,
jsme mohli konečně vyrazit. V Miroslavi, jsme byli za chvilku, vybalili se všechny auta a
utíkalo se na pivo, neboť bylo vedro k padnutí.
Páteční večer probíhal víceméně v pohodě, dobře jsme se u piva (někteří u vína) pobavili a
šli spát do zámku. Kalif měl ten večer ještě narozeniny a myslím si, že to zapil kvalitně, protože
mu pak chuděra Malá Kosťa musela sundávat boty a za mojí spolupráce i nohavice.

Sobota 18. července 2009
Sobotní ráno začalo dobře, počasí bylo na bitvu optimální ani slunce ani déšť a tak jsme byli
všichni natěšení na celodenní program, který nám Miroslav nabízela. Začali jsme ráno
průvodem po městě a dokonce jsme procházeli i kolem legendární Kostěny kašny, do které byla
jako hlavní podpalovač předminulý rok první vhozena. Po průvodu se kluci připravovali na
nácvik bitvy, a co čert nechtěl, celkem silně se rozpršelo, takže nácvik byl v dešti před hradní
bránou a to pouze ústní. Poté co vznikl na bitevním poli menší rybník a déšť ne a ne přestat
byla bitva za velikého zklamání všech přítomných také zrušena. Po chvíli byli všichni
promočení a promrzlí, jenže jsme museli čekat na večer, neboť měla být ještě ohňovka. Ale
déšť neustával a tak byla nakonec zrušena i ohňovka, takže jsme začali balit, abychom byli co
nejdříve doma v teple. Honza ještě narychlo ugriloval maso, co mělo být na večeři, a mohli
jsme vyrazit. Na poslední chvíli jsme ale byli zavedeni do pěkného podkroví Miroslavského
zámku, kde proběhlo pasování Honzy na rytíře. Po pasování nám bylo líto, že to nemůžeme
zapít, ale déšť a zima nás hnaly domů.
Tak nešťastně teda skončila bitva i ohňovka v Miroslavi. Ještě nikdy se mi nestalo, abych
odjížděla z bitvy v půlce víkendu, ale co se dá dělat, všechno je jednou poprvé.
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