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Datum 8. - 10. srpna 2003  
   

Pořádal Bílej Kůň Postřelmov 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Donny Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Worlík  Bojující  
 Paťa Přihlížející 
 Zajíc Přihlížející 
 Charlie Přihlížející 
 Mladej Charlie  Přihlížející 
 Peetrs Přihlížející 
 Giovanni Přihlížející 
 Jiřka Přihlížející 
 Deďu Přihlížející 
 Jája Fotící 
 Soňa Přihlížející 
   

Zapsala Jiřka s úpravami ostatních zúčastněných  

 

    Postřelmov byl první akcí, na níž jsem se v rámci svého působení ve skupině Lucius 
vypravila; nemám žádné srovnání, a proto nebudu vynášet žádná hodnocení, ráda však napíšu 
něco o tom, jak jsem Postřelmov viděla ze svého „nováčkovského" pohledu. 

Pátek 8. srpna 2003 

   Na místo jsme dorazili v pátek 8. srpna v podvečer, tedy v dobu akorát vhodnou k rychlému 
zbudování stanů, převlíknutí se do kostýmů a hurá ke stánku s občerstvením v podobě zlatavé 
tekutiny s pěnivým čepcem. Každý jistě pochopí, že šermířům s vytříbenými chuťovými 
pohárky „jen" pivko stačit nemůže, proto kdo hledal, našel i medovinu, jíž údajně již od dob 
praotce Čecha naše zem oplývá; rum, fernet či vínečko rozličných barev, vůní a zápachů. Pro 
abstinenty, mladší ročníky či pro indisponované milovníky lihovin zde bylo sice připraveno i 
nealko, ale jak se posledního dne ukázalo, kofoly byl hrubý nedostatek, a proto byli někteří 
nuceni vrátit se s „těžkým srdcem" k pivu, jehož byla skutečně hojnost. 

Sobota 9. srpna 2003 



   Není divu, že se po ránu některým zdatným popíječům víčka semknula a odmítala se rozlepit 
(proto někteří prozíravě ani nešli spát), v každé skupině se však nalezl věrný kamarád (či 
kamarádka), který svým libozvučným hláskem nahradil budíček a své přátele ve zbroji 
vysvobodil z nějaké jistě těžké noční můry, za což se však ne vždy setkal s povděkem a často 
mu byla slíbena i násilná smrt. Pro ty, co nebyli líní učinit pár kroků navíc, skýtal blízký rybník 
po celou dobu pobytu příjemné osvěžení. Vzhledem k početnosti šermířů jsem jej však shledala 
nedostatečně využitým - to se ale netýká našeho Lucia a spřátelené olomoucké skupiny Sarras. 
Téměř všichni členové se ve vodě vyřádili dosytnosti. V sobotu odpoledne proběhl rytířský 
turnaj završený pasováním jednoho vyvoleného na rytíře - nejsem si ale jistá, nakolik šlo jen o 
divadlo pro přihlížející diváky a nakolik bylo pasování myšleno vážně. 

   V noci ze soboty na neděli proběhlo další pasování, o němž již mnozí neměli ani potuchy. 
Jednalo se o dva členy Lucia, Paťase a Worlíka, kteří povýšení přijali se slzami dojetí v očích. 
Paťasova dlouhá děkovná řeč, cituji: „Jsem dojat" Hovoří za vše. Celý obřad byl řádně 
zakončen přípitkem a zcela oprávněnou oslavou. 

Neděle 10. srna 2003 

   Bylo docela zábavné sledovat, jak se v neděli ráno stala rázem nejžádanějším nápojem pro 
všechny příslušné s nádechem zeleně v obličejích. Podotýkám, že jsem mezi nimi marně hledala 
šermíře s příslušností k Puckovi. Ti pokojně ve stanech vyčkávali na dostatečně pokročilou 
odpolední hodinu a pak se s vervou pustili do balení stanů. Následovalo závěrečné koupání, 
loučení se s posledními vytrvalci a vyrazilo se zpět k domovu. 

   A mé stručné hodnocení celého víkendu? 

   Bylo to super!!! 

 SARRAS, SARRAS, SARRAS! * 

 *volně přeloženo TORA, TORA, TORA! 
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Malý výlet s Luciem do Postřelmova! 

   Navštívil jsem se skupinou Lucius v Postřelmově turnaj. Pokud mi něco utkvělo v paměti, tak 
to bylo strašné vedro. Co se týče organizace, měl jsem dojem, že tam byly jisté nepatrné 
nedostatky. Po stránce šermířské mě překvapilo to, jak valná většina zúčastněných snášelo to 
vedro a co všechno se může v železe vydržet. Turnaj jako takový na mně působil velmi dobrým 
dojmem. Výkony šermířů bych vzhledem k panující výhni hodnotil víc než kladně až 
obdivuhodně. Je škoda, že někteří členové jiných skupin pojali akci jako alkoholický výlet 
a stali se nebezpeční i sami sobě. 

   Toť vše! S pozdravem Zajíc 
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