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Zapsala

Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných

Pátek 27. července 2012
A tak jsme se dočkali i bitvy na Hukvaldech. V pátek nám to moc dobře nezačala, neboť jsme
skoro všichni uvízli v zácpě na dálnici. Nejhůře na tom byl Ozzák, který vyjel jako první a
vystál si tu největší frontu. Malá Kosťa s Lukynem zase zažili frontu na státní silnici, my s
Kalifem jsme to objeli přes Pošukov, takže to bylo v pohodě, ale nejlépe na tom byl Obi-Wan,
který se napojil na dálnici až za Vyškovem a všemu se tím pádem vyhnul.
Když jsme dojeli na místo, čekalo nás překvapení v podobě již postavený stanů, za to tedy
velké díky Ozzákovi, Obi-Wanovi, Ivče a Ejutě, že se tam v tom vedru dřeli i s naším stanem.
Večer pak dále pokračoval pokojně, pokecali jsme a pobavili se.

Sobota 28. července 2012
Ráno měla první bitva být již v jedenáct, té jsme se s Kalifem nezúčastnili, neboť Kalif to
večer předtím trochu přehnal s pitím a já jsem s ním solidárně zůstala ve stanu :-). Na druhou
bitvu jsme šli již oba, on jako hrdinný rytíř a já jako vodonoš. Vedro bylo opět úmorné, takže
jsem kluky ve zbroji obdivovala. Chvíli na to proběhla třetí bitva, ve které Kalif s Markétou
pobili hrdinně lučišníky a Patrik, po domluvené lsti zajal Lukáše.
K večeru jsme si půjčily s Malou Kosťou luk a šípy od Ivči a šli jsme střílet na živé terče
(Kalifa a Obi-Wana) celkem jsme byly úspěšné. A tak se večer v nás zrodila myšlena, že
bychom mohly chodit do bitvy jako lučištnice a začaly jsme tedy promýšlet jednotlivé prvky
kostýmu.

Neděle 29. července 2012

V neděli jsme se rychle pobalili, neboť jsme museli být v 11:00 pryč z hradu. My holky ze
severu (já a Malá Kosťa) jsme také navíc spěchaly na oběd k našim rodinám, kde jsme si pěkně
pošmákli ;-)
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