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Datum 19. - 21. srpna 2005  
   

Pořádal Milites  Jackov 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Donny Bojující  
 Paťa Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Worlík  Bojující  
 Doupina Vystupující 
 Honzík Bojující  
 Sluníčko Bojující  
 Hanička Vystupující 
 Morgana Bojující  
 Yakuza Bojující  
 Jiřík Bojující  
 Giovanni Vystupující 
 Peetrs Vystupující 
 Jája Fotící 
 Deďu Vystupující 
 Soňa Přihlížející 
 Gába Bojující  
   

Zapsal Gába s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 19. srpna 2005 

   Dne devatenáctého srpna, léta páně dvoutisícího pátého, jsme po dlouhém bloudění polními 
cestami dojeli pěti auty, uprostřed noci, do šermířského tábora na Jackově. První naše činnost 
bylo stavění stanů. Yakuza měl s sebou 2 stany, tak jeden mně a Slunkovi půjčil. Po dlouhém 
utrpení jsme se Slunkem stan dostavěli. Potom jsme se oblekli do kostýmů a oslavovali jsme v 
rámci středověku, do ranních hodin. Medovina a pivo tekly proudem. 

Sobota 20. srpna 2005 

   Druhý den, okolo 10. hodiny byl nácvik a scénář bitvy. Byla to moje první bitva. Měl jsem 
bojovat jako lučištník za husity. Okolo 3. hodiny bitva začala. Jako lučištníci jsme běhali po 
kopcích a střídali jsme dvě různá stanoviště a stříleli jsme do křižáků dole v údolí. Mezi námi 



a křižáky byla 15 metru široká řada diváku. Takže jsem měl po celou dobu strach, že nějaký 
můj zbloudilý šíp zasáhne někoho z diváků. Bitva proběhla dobře. Sám jsem zasáhl 2 křižáky. 
Všímal jsem si i ostatních spolubojovníků, například jak rytíř Kalif svůj první šíp nedostřelil 
ani k nejbližšímu křižákovi…. Jeho druhý šíp přestřelil křižáky a letěl daleko na naše území, až 
zasáhl našeho spolubojovníka. Na konci bitvy jsem si všiml jak křižák Honza (naše dítě v 
plechu) dostal smrtelný zásah mečem a umírá v těžkých bolestech. Napjal jsem tětivu luku 
a ukončil jsem jeho trápení… Po bitvě jsme se šli s několika lidmi ze skupiny vykoupat do 
nedalekého jezera. Potom jsme do brzkých ranních hodin s několika lidmi hráli Dračí doupě. 
Hrál jsem za krolla válečníka a od té doby mám přezdívku "Gába - krollí princezna" 

Neděle 21. srpna 2005 

   Byl takový velice smutný ponurý den. Balení stanů, loučení s šermíři. Okolo 3. hodiny jsme 
se vydali na cestu domů. 

Pod nátlakem mocného rytíře Kalifa, napsal Gába. 

 
gba 


