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Klárka s úpravami ostatních zúčastněných

Pátek 24. července - neděle 26. července 2015
V pátek po poledni jsem se na Doupově sešla s Feydem a Ozzákem, naložili jsme tašky
a vyrazili směrem Hukvaldy. Po příjezdu na hrad jsme se pozdravili s kastelánem a začali stavět
tábor. Jako první přišel na řadu skupinový stan, protože na jeho stavbu bylo potřeba všech tří
dostupných lidí. Po zatlučení kolíků se Ozzy vrhnul na Kalifův stan a já s Feydem jsme
vybalovali vozík. Když jsme stavěli postel, stala se nemilá věc, jedna z loukotí v Kalifově stanu
praskla. Naštěstí se nám ji podařilo alespoň dočasně spravit. Chvilku na to přijel Lukáš s malou
Kosťou a Tomášem a z našeho budoucího tábora bylo v té době jedno velké staveniště. Po celou
dobu stavby jsme diskutovali, zdali bude nebo nebude pršet, protože nám bylo všem opravdu
vedro. No a poté se, najedou, událo všechno dohromady, obloha potemněla, přijeli Ježek, Obiš
a jejich ženské doprovody a začalo pršet. Vynošené věci jsme co nejrychleji schovávali pod
pergolu a Obi- Wan s Ježkem co nejrychleji stavěli stany. V tom přišla druhá nehoda. Během
prudkého deště se podmočila zem, povolila a Kalifův stan spadnul. Ozzák s Feydem ho rychle

znovu postavili, během této stavby, ovšem, opět praskla před chvílí zmiňovaná loukoť.
Nakonec byly všechny stany řádně postaveny, přijel zbytek osazenstva, přestalo pršet a my si
nerušeně užívali příjemného večerního posezení. To bylo nakonec obohaceno brífinkem
ohledně sobotních bitev a bohoslužbou.
Jako první nás v sobotu ráno čekala kontrola zbraní, všichni jsme museli ukázat zbraně,
popřípadě šípy a obdrželi jsme značku, která nás opravňovala je v bitvě použít. Až do poledne
pokračoval život v táboře normálně. Po obědě jsme se začali chystat na první bitvu. Oblékaly
se prošívky, drátěné košile, varkoče atd. Nicméně Lucius ten den tvořil převážně lučištnickou
jednotku ve složení: Kalif, Kosťa J., Obi-Wan, já, Michal, Mirek a Míša. Proti tomu Ježek,
Ozzák, Honza, Feyd a Gas bojovali uprostřed bitevní vřavy. Lucius byl součástí dobyvatelské
armády, během první bitvy jsme dobyli nádvoří, ztratili nebo zlomili pár šípů a unavení, zpocení
a spokojení se vrátili do tábora. Tam následovalo rutinní všechno sundat nechat sušit a pořádně
se napít. Mezitím lidé chodili okolo, fotili našeho kuchtíka při práci a prohlíželi si tábor. Měli
jsme akorát čas se zotavit a už jsme se zase chystali na bitvu. Než začala samotná bitva, naše
armáda vyzvedla z motty zajatého pána Hatalmáse. Ten naneštěstí utekl, ještě než bitva začala.
Druhá bitva byla stejně lítá jako první, střílela i děla a nakonec naše armáda i přes prvotní
porážku dobyla hradní strážnici. Po bitvě opět odchod do tábora, kontrola šípů, oběd a než jsme
se nadáli, byl tu čas chystat se na třetí bitvu. V tuto chvíli je ovšem třeba upozornit na
proběhnuvší změny. Míša se naneštěstí v bitvě zranila a tak se rozhodla, že do poslední bitvy
nenastoupí a proto ji zastoupil Ozzák, který schytal nepříjemnou ránu do žeber. Ale měli jsme
i milá překvapení na poslední bitvu se za námi přijela podívat i Velká Kosťa. Bitva začínala na
hradním mostě, to byl opravdu tuhý boj a naše armáda byla vytlačena zpět na nádvoří. Tam se
z pevně sevřených šiků obou armád staly spíše bojující skupinky. Pád nepřátelské armády
způsobil fakt, že jsme zajali jejich velitele. Obránci hradu se nicméně nevzdali jen tak a proto
bitva pokračovala až do jejich úplného poražení. Poté děkovačka a finální odchod do tábora.
Potom už jsme si užívali podvečer.
V neděli ráno jsme se nasnídali a začali bourat tábor. Po pár hodinách jsme měli vše sbaleno
a naloženo. Rozloučili jsme se s kastelánem, Ježkem, všemi ostatními a vyrazili k domovu.
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