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Datum 23. - 25. července 2004  
   

Pořádal Carpe Diem Zubštejn 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Donny Bojující  
 Paťa Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Mladej Charlie  Bojující  
 Slovan Bojující  
 Eva Fotící 
 Verča Fotící 
 Kráter  Přihlížející 
 Doupina Přihlížející 
 Peetrs Přihlížející 
 Giovanni Přihlížející 
 Tom Přihlížející 
 Inka  Přihlížející 
 Pavlína Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 23. července 2004 

   Ke konci července se přiblížila další akce, kterou byla bitva na hradě Zubštejn. No, ono to ani 
za hrad považovat nelze, spíše za tvrz, anebo ještě přesněji za zříceninu tvrze. Dlouho jsme 
nevěděli, zda tam pojedeme, či ne, ale jak lze pochopit, jeli jsme tam. Původní návrh byl, že 
tam pojedeme vlakem. Nakonec ale zvítězila naše lenost a vyjeli jsme v pátek ve dvou autech. 
V prvním autě, pro označení nazveme ji skupinou A, jsme jeli já s Donnym a s Kožou a ve 
druhém, pro označení nazvěme ji skupinou B, jel Paťák s Davidem a Verča. Označení skupin 
berme jako čistě formálně, nevypovídá to nic o kvalitě skupin. Pokud by se ale druhá skupina 
cítila dotčena označením skupinou B, jsem ochoten názvy prohodit. Raději to provedu. Tedy 
první skupina, skupina B, vyrazila z Brna v pátek někdy okolo čtvrté hodiny. Druhá skupina, 
skupina A, vyrazila z Brna asi dvě hodiny poté. Především tedy Paťovou zásluhou. Ale ať byli 
řidiči sebehorší, za pomoci schopných navigátorů, podařilo se jim po dlouhém bloudění 
zříceninu tvrze Zubštejna nalézt. 

   První humorná historka se nám stihla přihodit, již když jsme stavěli stany. Donny si kdekoliv, 
kde je, vždy stan zamyká, jenže když jsme vytáhli jeho stan a zjistili, že je zamčený, nebyli 



jsme schopni klíče nalézt. Ty byly ve stanu. Takže jsme strávili dobrých deset minut, než jsme 
tenhle problém vyřešili. No a díky mně, nechci se nějak chlubit, jsme jej úspěšně vyřešili. Po 
té, co jsme postavili stany, vybalili se, připravili ohniště, navečeřeli jsme se, zapálili jsme 
ohniště, tak jsme seděli, maje obrovskou žízeň a čekali, až kluci od Budvaru dostaví pivnici. 
Někteří litovali, že jsme s sebou nevzali Jáju s Deďu, protože jsme si zatím mohli alespoň dát 
víno. Bylo tak kolem desáté, když kluci Budvaráci vyvalili sud a narazili jej. A tak jsme se 
přesunuli směrem k výčepu a veselili jsme se až do brzkých ranních hodin. Tu noc Paťa 
předváděl plivání a já jej také zkusil a tehdy i poprvé úspěšně provedl. 

Sobota 24. července 2004 

   Ráno jsme vstali a jen, co jsme se nasnídali, přišel za námi kořeň, zda bychom neplivli do 
novin. Plivli jsme, vyfotil si nás a dopoledne dál plynulo směrem k poledni formou různých her 
a zápolení. Během dopoledne dojel Mladej Charlie s Evou a začali se připravovat s námi na 
popolední bitvu. Vůbec během celého dne, přijížděli a odjížděli naši přátelé. Odpoledne se 
strhla bitva, byl jsem s celým Luciem u obránců a padl jsem, jako celý Lucius, při obraně tvrze. 
Dobrá bitva, sice jednoduchý scénář, ale ťukl jsem si opravdu dobře. Hodně za to mohl 
vypůjčený meč, který byl kratší a velice dobře mi padl do ruky, což umožnilo, abych byl 
rychlejší. 

   Po bitvě jsme si dali ještě jednu hromadku se spřátelenou skupinou a pak jsme si užívali celé 
odpoledne, nabyté hrami a turnaji. Nutno říci, až téměř do desíti byla organizovaná zábava, 
sestávající z šermu a večer jsme to zakončili pliváním ohně. Pak jsme se již nevázaně veselili 
a veselili, opravdu až do brzkých ranních hodin. 

Neděle 25. července 2004 

   Ráno jsme vstali, sbalili jsme se, rozloučili jsme se kamarády a vyrazili směrem na Brno. A v 
kostce hodnocení celé akce? Opravdu super, hlavně pokud se bavím o sobotním odpoledni, 
které bylo naplněno opravdu dobrým programem. Pokud tato akce bude příští rok, doporučuji 
na tuto akci vyrazit. 

 
klf 


