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Datum 20. - 22. dubna 2007  
   

Pořádal Kyrius  Libušín 
   

Zúčastnili se Kalif Bojující  
 Paťa Bojující  
 Sluníčko Bojující  
 Kosťa P. Bojující  
 Jiřík Bojující  
 Verča Bojující  
 Gastrom Bojující  
 Morgana Bojující  
 Monička Bojující  
 Honza Bojující  
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

 

Pátek 20. dubna 2007 

   V tento den jsme vyjížděli na slavnou bitvu v Libušíně. Kalif si půjčil oktávku od taťky a 
mohli jsme skládat věci. Je jasné, že jsme byli jak sardinky, neboť oktávka zrovna neoplývá 
velkým kufrem. Nakonec jsme to ale zvládli a mohli vyjet. Kalif řídil, spolujezdce mu dělal 
Paťa a zadní část vozu jsem obývala Já se Sluníčkem. Cesta ubíhala celkem rychle, v Praze 
jsme se rozhodli, že uděláme mešní nákup, protože se mělo vařit společně. Jak jsme později se 
Slunkem zjistili, ten nákup nebyl zas tak malý, neboť nebyl kam dávat a tak nás jím Paťa 
zasypal, ještě že už jsme byli skoro na místě. Po příjezdu jsme rozbalili stany a mohli se jít 
bavit. V průběhu odpoledne ještě zajel Kalif se Slunkem vyzvednout do Prahy na Florenc 
Moničku s Honzíkem. 

Sobota 21. dubna 2007 

   Tento den byl trochu chladný, ale za to slunečný a prostě přesně ideální na bitvu. Kluci šli 
ráno na nácvik a já jsem s děvčaty (Morganou, Verčou a Moničkou) uklízela tábor. Okamžiky 
do bitvy jsme si zpestřovali dole u hospůdky, kde jsme si povídali a vyhřívali se, tady taky 
vznikla památná Kalifova hláška o rolničkách. Kolem prošel někdo s botami, na kterých měl 
přidělané rolničky a při každém kroku pěkně zvonil. Kalif zareagoval: „Jé to je dobré, to si 
udělám, abych aspoň ráno mohl vědět, kde mám hledat boty!". Nikdo nic, všichni si zřejmě 
uvažovali (asi o těch botách), tak jsem dodala: „Hlavně že je uslyšíš, když budou někde 



ležet…“. Všichni výbuch smíchu, Kalif to ještě zachraňoval tím, že si dělal srandu, ale to už 
fakt neukecal. 

   Pak přišel čas bitvy, byli jsme opět schovaní v lese na půl hodinky, ale pak se to rozjelo, kluci 
šli do formací a my holky jsme jim pomáhaly jako markytánky. Bitva byla velkolepá, opravdu 
stála za to. Rytíři postupně umírali, někteří byli zabiti mečem, jiní neunikli dešti šípů, a jestli 
někdo nestihl utéct, tak uhořel při vypalování vesnice (což se myslím nikomu nestalo). 
   Po bitvě jsme si uvařili večeři, a při ohýnku jsme se bavili až do půlnoci. 

Neděle 22. dubna 2007 

   A byl tady zase čas odjezdu. Jiřík, Verča, Gas, Mostys a Morgana odjížděli dopoledne. 
Respektive jim opět ujel autobus, tak je Kalif musel vést na vlak. A my co jsme zbyli: Kalif, 
Paťa, Slunko a já, jsme se s tím balením hrozně loudali, nikomu se nechtělo domů. Nakonec 
jsme odjížděli až v šest a čekala nás dlouhá cesta. Slunko se při dojídání a dopíjení zbytku nějak 
připil, tak ta cesta byla aspoň veselejší. Když už ale začal bouchat Kalifovi do sedadla, ať ho 
pustí ven, že je jak ve vězení, musela jsem si s ním vyměnit místo, neboť by ho jinak Kalif 
vysadil a jel klidně dál. Nakonec jsme zdárně dojeli a šli jsme ještě na pivko do Slatiny, protože 
se nikomu nechtělo tento pěkný víkend ještě ukončit.  
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