
Bitva u Libušína 2011 
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Datum 22. - 24. dubna 2011  
   

Pořádal Kyrius Libušín 
   

Zúčastnili se Ozzák Bojující  
 Obi-Wan Bojující  
 Zdenál Bojující  
   

Zapsal Ozzák s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 22. dubna 2011 

    Je to tady. Konečně to krásný datum, na který jsem se těšil celej rok. Po práci odjezd na Bitvu 
u Libušína. Tak jsme se sešli s Obi-Wanem na Doupově v 17 hod. A jali jsme se napěchovat 
auto všemi potřebnými i nepotřebnými věcmi, když se nám to konečně podařilo, tak jsme 
vyrazili směr námi vytoužený Libušín. Dojeli jsme na místo ve 20 hodin. Náš tábor, kde jsme 
si mohli postavit stan, byl dohromady s panem Jakubem ze Špernaku, na kterého jsme ještě 
museli chvíli čekat, než dorazil, abychom mohli postaviti stan. Asi kolem půlnoci jsme stan 
postavili a ubytovali. V našem stanu bylo místa dosti, takže jsme do našeho stanu ubytovali i 
družinu pána Čtyř dvorů pod vedením Sazíka z Tábora. Trošku jsme popili a pojedli a plni 
očekávání na další den jsme ulehli. 

Sobota 23. dubna 2011 

   Je tu ráno a já jako vždy opět mezi prvníma na nohou. Něco málo k snědku a v 9 hod na 
nácvik bitvy. Nácvik proběhl v pořádku. Zkoušeli jsme formace pod velením pána ze Špernaku 
a pokaždé jsme protivníkem prošli jako nůž máslem (už aby byla bitva). Po nácviku jsme se 
odebrali do tábora a duševně jsme se připravovali na bitvu. V 15 hodin se konečně seřadily a v 
zástupu odešli na bojiště. Bitva to byla krásná a každý z nás na bojišti nechal po sobě pár 
nepřátel ležet na zemi. Nikdo z nás neutrpěl žádný velký zranění, takže si myslím, že vše 
dopadlo dobře. Znaveni z boje jsme se odebrali do tábora, kde jsme pili a hodovali až do 
brzkých ranních hodin (myslím tím tak půl třetí). 

Neděle 24. dubna 2011 

   Je tu ráno a já zase o půl šesté už po táboře chodím. I když den před tím jsme bojovali a potom 
se veselili, tak všichni ráno vstali s čistou hlavou a odhodláním, že do dalšího ročníku téhle 
bitvy se pojede zase. Před polednem jsme začali bourat tábor a v jednu hodinu jsme odjeli 
směrem dom. 
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