Turnaj pod Kunětickou horou 2010
Datum

8. - 12. září 2010

Pořádal

Dvůr Hradecké královny Alžběty Richenzy

Jaroměř

Zúčastnili se

Jiřík
Honza V.
Verča
Flame
Lenka
Jákob

Bojující
Bojující
Bojující
Bojující
Vystupující
Bojující

Zapsal

Jiřík s úpravami ostatních zúčastněných

Středa 8. září 2010
Z hradeb Brněnských povozy vyrazily k Jaroměři, by stany a další potřebné věci dovezly.
Cesta úmorná to byla a až za hluboké tmy dorazily na místo. Hned stavění stanu nastalo, aby
hlavy naše, kam složiti se měly. V táboře již ke třiceti hlavám bylo přítomno.

Čtvrtek 9. září 2010
Tábor dobudován byl a příjezd Špernaka netrpělivě byl očekáván. V táboře již na osm stanu
stálo, zábava však vázla, neboť počasí nevalné bylo.

Pátek 10. září 2010
Několik prvních disciplín bojových domluveno bylo, jakož „Boj o most" a také „Tři pole".
Boj o most byl velmi tvrdý a úporný. Hle tu k zemi sklátil se Vilém ze Strakonic, odveden pak
k ošetření byl. I jeden z Teutonu zasažen byl. Boj o tři pole pak pohodovější pak byl. Večer pak
hodokvas nastal a turnaj slavnostně zahájen byl. Ještě téhož večera družina ze Špernaku hlídati
tábor započala až do hodin ranních.

Sobota 11. září 2010
Tento den dnem turnajským byl. Mnohé družiny nastoupily, aby se představily. Špernak opět
nezklamal a novou písní o sobě nechal se z úst Janka z Věteřova představit. Zápolení pak mohlo
začít. Prvním byl buhurt lehkooděných. Tam zazářil nováček turnaje Martin z družiny pana de
Champ Noir a až ve finále pak proti němu Francois, syn Petra od věže se postavil. Francois
zvítězil nakonec.

Druhým pak buhurt těžkooděných byl a já skřížil zde zbraň svou. Však nedopadl jsem dobře
a mé stuhy skoro bez boje jsem dal. Třetí následoval mlatový turnaj po krátké přestávce. Jen
několik udatných zúčastnilo se. Čtvrtým byl pak turnaj chocholů. Tvrdá to disciplína byla. Zde
nešťastně zraněn byl nejstarší z bratrů strakonických. Turnaj přerušen byl a někteří zbroje
svlekl, stejně tak i cela družina špernacká. Někteří z jiných však pak zas zápolit šli. Večer pak
bylo vyhlášeno, že zraněný v pořádku jest. Následovala večeře převeliká. Pak vyhlášen veterán
turnaje byl a kdo jiný než pán Špernak!

Neděle 12. září 2010
Vše jednou končí, a tak odjíždíme.
Tak v pamětech svých sepsal Jiřík ze Čtyř Dvorců

jrk

