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Datum 23. - 25. května 2008  
   

Pořádal Dvůr Hradecké královny Alžběty Richenzy Hradec Králové 
   

Zúčastnili se Paťa Bojující 
 Kalif  Bojující  
 Jiřík Bojující  
 Verča Bojující  
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 23. května 2008 

   Tahle akce rozhodně nebyla určena pro všechny. Týkala se především členů Lucia, kteří jako 
takovou přidruženou zábavu mají projekt Hradecký dvůr, který se zabývá vším, co se motalo 
kolem hradecké královny, vdovy po Václavovi II, Elišky Richenzy. Ale i tak jsme byli poctěni 
pozváním, které jsem já, Paťák a Jiřík dostali od našich přátel z Hradce, abychom se letošního 
sněmu zúčastnili. 

   Vyjeli jsme v pátek navečer, někdy kolem sedmé hodiny, a abychom se pohodlně všichni 
vlezli do mého vozu, se Špernakovým znakem, vzali jsme s sebou i vozík. Krom nás, již výše 
zmiňovaných jsem s sebou do auta přivzal i Jiříkovu Verču a také, člověka od koho vzešlo toto 
pozvání - Kubíka. Protože jsme jeli s vozíkem, od jisté doby si s vozíkem nerisknu jet více jak 
osmdesátkou, do cíle naší cesty jsme dojeli, po menším blouděním v Hradci, až někdy kolem 
jedenácté. Rychle jsme se ubytovali, většina (až na mne a na Paťáka) se převlékla do kostýmu 
a šli jsme se bavit. Já s Paťou jsme to ale velice rychle zalomili, šli jsme spát již kolem jedné 
a díky bohu jsem to sthihnul zalomit dříve, než Paťa začal pořádně chrápat. 

Sobota 24. května 2008 

   Ráno jsme vstali někdy mezi devátou a desátou, dali jsme si kafíčko a cigaretku a prošli jsme 
si celý statek, abychom věděli, co tady vlastně je. Byla tam malá expozice jednotlivých 
předmětů denní potřeby, něco o projektu Elišky Rejčky, video z loňského turnaje a také věci 
jednotlivců, určené k prodeji. A toho jsme s Paťákem ihned využili a koupili si od Ivana každý 
po dvou cínových pohárcích. Odpoledne pak byl cyklus třech přednášek, které byly velice 
zajímavé a pro nás velikým přínosem. První dvě měl Ivan a byly o životě Elišky a o odívání 
tehdejší společnosti. Poslední měl pak pán z Posadowa a byla o účesech a pokrývkách hlavy. 
Pravda, zajímavé věci jsme se doslechli a mnoho mýtů nám pobořeno bylo. Navečer pak byla 
přichystána hostina. Opravdu to stálo za to. Já už ani nevím kolik chodů to bylo, ale jedli jsme 
skoro čtyři hodiny. Pan Čeněk z Rozštípené skály nás pak ještě v průběhu večera učil tancovat, 



naštěstí to byla mně známá hungareska, takže jsem s tím neměl více problémů a ani jsem se 
tolik neztrapnil… :-) 

   Spát jsem šel toho večera docela pozdě, tedy po té co usnul Paťák, takže to bylo docela krušné 
a ani jsem se moc nevyspal. Kdyby alespoň chrápal pravidelně, jenže on zachrápal a alespoň 
minutu nedýchal! Takže jsem jej kopl do nohy, on se zase nadechl a zase minutu nedýchal, tedy 
do té doby, než jsem jej zase nakopl. Myslím si, že jsem usnul vysílením… 

Neděle 25. května 2008 

   Ráno se cvičil boj ve formaci, pak jsme něco málo pojedli, sbalili si věci, rozloučili se s 
ostatními, nacpali se do auta a vyrazili směrem k domovu.  
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