Dobývání Boskovického hradu 2015

Datum

21. - 23. srpna 2015

Pořádal

Rytíři země Moravské a Obi-Wan

Boskovice

Zúčastnili se

Kalif
Donny
Kosťa J.
Kosťa P.
Zdenál
Obi-Wan
Ivča
Ozzák
Ježek
Freddie
Feyd
Klárka
Doupina
Gastorm
Mirek
Michal

Bojující
Zvučící a fotící
Vystupující
Vystupující
Bojující
Bojující
Vystupující
Bojující
Bojující
Bojující
Bojující
Vystupující
Vystupující
Bojující
Vystupující
Vystupující

Zapsala

Ivča s úpravami ostatních zúčastněných

Pátek 21. srpna 2015
V pátek odpoledne se Boskovický hrad začal zaplňovat šermíři. Skupina Lucius také dorazila
v hojném počtu. Poté, co se Lucius zabydlel v již postavených stanech, o což se postaral Ozzy
s Obi-Wanem, a všichni se důkladně přivítali, nastal večer a začalo předbitevní veselí.

Sobota 22. srpna 2015
Druhý den ráno se všichni začali chystat na první bitvu, která se odehrála na vnitřním nádvoří
formou turnaje. Kalif byl pozván, aby dělal herolda a to přijal. Na konci turnaje Lukáš zradil
Tomana, ale Toman se ubránil a Lukáše vyhnal před hrad. Kalif se svou družinou se ale připojit
na Lukášovu stranu.

Odpolední program vyplnilo vystoupení naší skupiny Militia Christi, které mělo jako vždy
veliký úspěch :-)
Odpolední bitva se odehrála na prostranství před hradem, kde ve finále Lukášovo vojsko dobilo
bránu hradu a stejně jako loňský rok porazilo Tomanovo vojsko a obsadilo hrad.
Hned po bitvě připravil Ozzy pro Doupinu velké překvapení a před nastoupenými šermíři ji
požádal o ruku. Odpověď byla kladná.
Večer, když všichni po bitvě vychladli, se konala bohatá hostina a hodování a veselení se
protáhlo do brzkých ranních hodin.

Neděle 23. srpna 2015
V neděli ráno se všichni začali balit a odjíždět domů. My s Obi-Wanem, Ozzákem a Kalifem
jsme odjížděli jako poslední, poté co se vše poklidilo. Kalif se u nás ještě stavil na oběd a teprve,
když si byl jist, že může řídit, se odebral k domovu za svou ženou :-)

ivc

