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Datum 27. - 29. května 2011  
   

Pořádal Rytíři Země Moravské Lovčičky 
   

Zúčastnili se Ozzák Bojující  
 Obi-Wan Bojující  
 Zdenál Bojující 
 Donny Fotící 
 Worlík  Přihlížející 
 Honza V. Přihlížející 
 Doupina Přihlížející 
   

Zapsal Obi-Wan s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 27. května 2011 

    Kolem půl šesté hodiny, jsme s Lenčou dorazili na Doupov, kde jsme společně s Ozzákem 
naložili věci do vozů a vydali se směr Lovčičky. Po cestě jsme se stavili ještě vyzvednout 
Zdenála. Když jsme dorazili do Lovčiček, pozdravili jsme se s již přítomnými a rychle postavili 
stan, dokud bylo ještě sucho. Poté, co jsme nastěhovali věci do stanu, jsme zasedli k ohni 
a začali se bavit. Po chvíli se nás počasí pokusilo zahnat, tak jsme se uchýlili do stanu RZM 
a tam jsme pokračovali v zábavě. Počasí však bylo vytrvalé a snažilo se nám vše překazit 
zbořením stanu, ale díla se chopil Ozzák a za necelou půl hodinku stál stan opět pevně… 

Sobota 28. května 2011 

   Budíček měl být o osmé hodině ranní, jenže těsně před tím začalo opět pršet, tak se spalo dál 
a trénink se nekonal. Byl odložen na neurčito. 

   Dopoledne dorazil Kalif s Kosťou. Před obědem přestalo pršet, tak bylo rozhodnuto, že po 
obědě začneme trénovat. Já, Kalif a Ozzy jsme se chtěli ještě předtím trochu zahřát a protáhnou, 
tak jsme se oblékli do prošívek a šli si ťuknout. Mě oblékání chvíli trvalo, tak začali Kalif s 
Ozzym. Trochu si zašermovali do doby, než se pokusil Ozzy zastavit Kalifův meč čelem… 
Potom jsem přišel na řadu já. Vzali jsme si s Ozzym klacky, párkrát si s nimi praštili a já si šel 
nechat zalepit obočí… Radši jsme se šli naobědvat, a jelikož po obědě začalo opět pršet, trénink 
se znovu odvolal. Někteří si dali po obědě zdravotní spánek, jiní si zahráli třeba v 
kostky…(bohužel se o nic nehrálo, tak mi byla výhra k ničemu). Odpoledne dorazili další 
členové Lucia. Byli to Donny, Worlík, Honza a Doupina. V podvečer byli všichni členové Lucia 
svoláni a proběhlo pasování na panoše. Tentokrát se této pocty dostalo mě a Zdenálovi. Po této 



ceremonii jsme společně oslavovali. (pozn. recenz.: hlavně Malá Kosťa, která byla naštěstí 
zavčasu uložena) Večer odjížděli Worlík a Honza domů, tak jsme se s nimi rozloučili a 
pokračovali v oslavě až do pozdních hodin… 

Neděle 29. května 2011 

   Myslím, že k popisování nedělních událostí nejsem ta nejvhodnější osoba, ale budiž… Jelikož 
se počasí umoudřilo a od rána svítilo sluníčko, mohlo se začít cvičit. Hupslo se do zbrojí… tedy 
až na jednoho, kterého raději jmenovat nebudeme… a začali se trénovat formace. Ale byla to 
pěkná mlata, jelikož mě z toho bolela hlava až ve stanu ve spacáku, jak do sebe řezali. Mlátili 
do sebe asi dvě hodinky se dvěma přestávkami… Když už byli dosti pomlácení, ukončili trénink 
a přemluvili mě, abych vylezl ze stanu. Sbalili jsme věci, tedy já už měl sbaleno, protože Lenča 
naštěstí kocovinu neměla a tak se o vše postarala. Rozloučili jsme se, naložili do aut a vyrazili 
směr Doupov… 

Možná s několika nepřesnostmi zapsal Obi-Wan… 
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