
Májový sněm 2016 
 

 
Datum 20. - 22. května 2016  
   

Pořádal Dvůr Hradecké královny Alžběty Richenzy Kurovice 
   

Zúčastnili se Ozzák Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Mirek  Vystupující 
 Michal  Vystupující 
 Petr Sloužící Pánu z Kurovic 
   

Zapsal Mirek s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 20. května 2016 

   V pátek kolem 6. hodiny večerní jsme se vydali dvěma auty směr Kurovice, kde se konal 
letošní Májový sněm. Já s Michalem jsme jeli s Feydem. Asi kolem půl osmé večer jsme 
dorazili na místo konání sněmu. Šli jsme se podívat do tábora, který byl rozložen okolo 
kurovické tvrze, která je zrovna v rekonstrukci, ale musím uznat, že jisté části tvrze, které byly 
už z velké části zrekonstruovány, vypadaly velmi dobře. Po prohlídce tvrze a tábora okolo ní 
mohla odbít asi 8 hodina večerní a tak jsme se vydali zpět autům, kde jsme se převlékli do 
dobového. Po převlečení jsme se vydali do hodovní síně na tvrzi, abychom se dozvěděli nějaké 
informace. Postupně jsme šli spát pod strom u tvrze.  

   A abych nezapomněl, my jsme tam byli pozváni ne pod jménem pána z Gansburgu, ale pod 
jménem Pána z Linavy a měli jsme za úkol rozvrátit Hradecký dvůr a hlavně plán Májového 
sněmu, jehož cílem byl mír s celou Moravou, což se pánu z Linavy samozřejmě nelíbí, protože 
mu patří téměř celá Morava. A proto nás posílá pán z Linavy na sněm v utajení. 

 

Sobota 21. května 2016 

   Brzy ráno se Ozzy, dle instrukcí pána z Linavy, rozhodl sebrat Bavorovi prapor, což také 
s dopomocí Michala úspěšně provedl. 

Ráno jsme vstali asi o půl 9, uklidili jsme spaní a šli se nasnídat. Potom, kolem 11. hodiny, jsme 
se pomalu vytratili z tábora a šli se převléct do zbrojí. Vzali jsme zbraně a vydali se na místo, 
kde jsme měli se vším začít. 



Herně se nám podařilo nalézt poklad dříve než lidem z tábora. K vykopanému pokladu se vydali 
dva lidi, asi od Bavora, které jsme zahnali. Poté přišel Pán z Bílé vyjednávat, ale měl s sebou 
jednoho člověka od Špernaka. Jenže my jsme předtím Špernakovi „ukradli“ varkoče a Ozzy 
a Feyd je měli v té chvíli na sobě, čímž pádem nedošlo k vyjednávání ale k útoku. Tento útok 
jsme bohužel neodrazili. Poté jsme svoji pozici přemístili na jiné, strategicky výhodnější místo. 
Z tohoto místa jsme odrazili přicházející útok, kterému velel Hatalmas a kterého jsme nakonec 
také zajali. Pak asi za 10 minut přišla další vlna v čele se Špernakem. Jenže nedošlo k útoku ale 
k vyjednávání. Prodali jsme Hatalmase a dostali jsme zálohu za Bavorův prapor. Poté jsme se 
stáhli zpět k autům, kde jsme se převlíkli zpátky do civilního kostýmového a šli jsme do tábora 
oslavovat. 

A asi kolem 11 – 12 večer jsme šli všichni spát zase pod strom. 

 

Neděle 22. května 2016 

   Ráno jsme vstali, bylo asi 9 hodin ráno, a šli jsme se nasnídat. V 10 hodin měla královna řeč, 
která v 11 skončila, a my měli chvíli volno. Poté, asi ve 12, byl oběd o asi 7 chodech, ale ještě 
před tím byla modlitba v kapli, která byla na tvrzi. Poté byl oběd, dokončení hry a další politické 
záležitosti a zhruba kolem 13 hodiny jsme se vydali zpět k domovům. 

Omlouvám se za drobné nepřesnosti, ale nemám dobrou paměť.  

Ale musím říct, že se nám úkol od Pána z Linavy povedl velice dobře. 

 
mrk 


