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Holky ze Zastávky u Brna si nás pozvaly, abychom jim udělali představení na jejich dětském
táboře. Jelikož většina členů Lucia byla v práci, nebo už něco měla, jelo nás jen pár - Michal,
Mirek, Filip Jr. a Honza Jr.

Úterý 25. července 2017
Na místo nás vezla Michalova mamka. Po mém vyzvednutí, jsme zajeli ještě pro Honzíka
a poté jsme už jeli rovnou do Zastávky. Hned po příjezdu jsme se přivítali s holkama a vybalili
jsme si věci z auta. Zbraně, štíty a další věci jsme si nechali v hangáru vedle domova dětí a
mládeže. Následně jsme šli k holkám domů a tam nám ukázaly dočasné bydliště. Ubytovali
jsme se a šli jsme se podívat po okolí. Nakonec jsme zůstali v hospodě.

Středa 26. července 2017
Vzbudili jsme, převlékli jsme se do dobového a dostali jsme snídani. Když už jsme byli
připraveni, šli jsme za dětmi do domova dětí a mládeže, kde se konal tábor. Už jsme na sebe
hodili jen varkoče, Michal s Mirkem si vzali do rukou štít a meč. Já a Honzík jsme vzali zbytek
věcí pro vystoupení a mohli jsme začít. Mirča zařvala: „Na hradby!!“, což byl pokyn pro děti,
aby se uspořádaly před domem do řady. Děti vyběhly před dům a my jsme vyšli z hangáru.
Postavili jsme se do řady a představili jsme se. Hlavní slovo měl Michal. Řekl dětem něco o
historii prvních chladných zbraní. Následně Míša a Míra spolu sjeli souboj s mečem
a jezdeckým štítem. Honza a já jsme jim ukázali základní seky s holemi, ale nedopadlo to tak,
jak jsme mysleli, ale na tom už nesejde. Honza dětem ještě ukázal luk a jak s ním zacházet. Při
souboji s jedenapůlručnimi meči mezi Michalem a Mirkem, se Mirek zranil. Nebylo to nic
vážného, ale přerušilo to pozornost dětí od výkladu. Nezbylo nám nic víc, než jim dát volnou
zábavu. Děti si mohli potěžkat meče a různé zbraně a dokonce si s nějakými i zabojovat. Já
a Honza jsme byli u lukostřelby. Jelikož děti byly zvědavé, tak jsme jim odpovídali na spoustu

zajímavých otázek. Po několika hodinách jsme vše zabalili zpátky do hangáru a šli jsme zpátky
domů k holkám. Dostali jsme výborné jídlo a už jsme jen užívali večera.

Čtvrtek 27. července 2017
Ráno jsme si uklidili a šli ještě za dětmi. Kolem jedné hodiny pro nás měl dojet Donny. Do té
doby jsme si s dětmi ještě hráli. Od holek, jako poděkování, jsme dostali dárek. Ukazovali jsme
jim základní seky, správný postoj, kryty atd… Dohromady jsme si s nimi hráli, tak čtyři hodiny.
Do té doby, než nám přijel odvoz. Už jsme se jen naobědvali, sbalili jsme se a jeli domů. Mně
se tahle akce celkem líbila.
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