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Datum 15. - 17. července 2011  
   

Pořádal město Miroslav Miroslav  
   

Zúčastnili se Kalif Bojující  
 Donny Fotící 
 Doupina Přihlížející 
 Kosťa J. Bojující  
 Kosťa P. Bojující  
 Zdenál Bojující  
 Ozzák Bojující  
 Obi-Wan Bojující  
 Ježek Bojující  
 Jája Přihlížející 
 Giovanni Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 15. července 2011 

   Sraz na bitvu byl klasicky na Doupově v pátek někdy mezi pátou a šestou odpolední. Tam 
jsme se také všichni kolem šesté sešli. Naskládali jsme věci do aut a vyrazili. Mne a Velkou 
Kosťu vezla Evka se Zdenálem, bo jsme neměli vlastní auto. Asi po půl hodince jsme dorazili 
konečně do cíle. Vyskládali jsme věci z auta, rozloučili jsme se se Zdenálovou Evkou, bo ta 
jela do Znojma, a šli jsme postavit stany. Já s Kosťou, protože jsme neměli ani vlastní stan, 
jsme byli ubytování ve stanu mého panoše Zdenála. Ten tam samozřejmě byl s námi, bo mi to 
bylo blbé jej vyhodit z jeho vlastního stanu :-). Pak jsme se už jen převlékli do kostýmu a šli se 
bavit. Bohužel pro mne, a pro Zdeňka mého panoše, musela být zábava večer načas přerušena 
poradou velitelů na zámku u Zajíce. Nutno uznat, také tam bylo veselo. Po této zábavě jsme se 
šli raději bavit zpět, se svými. 

   Šel jsem spát docela brzy, asi kolem půlnoci, což pro mne bylo asi nakonec štěstí, protože co 
se pak v noci dělo… raději nemyslet, bo bych si vyvraždil skupinu.   

Sobota 16. července 2011 

   Ráno jsme vstali, něco málo pojedli na snídani, převlékli se do kostýmu a mazali jsme do 
průvodu. Prošli jsme se městem a pak jsme měli chvíli volno, které jsme strávili procházkou 
a nakupováním po stáncích. Kolem jedenácté byl nácvik a pak další volno, až do odpoledne, 



kdy měla vypuknout bitva. Tento čas jsme opět strávili nakupováním na stánkách. Donny si 
konečně koupil pořádný boty a já tašvicu. Něco málo jsme pojedli na oběd a sledovali jsme 
různá vystoupení, která se konala na plácku před zámkem, nedaleko našeho ležení. Někdy mezi 
druhou a třetí konečně došlo k bitvě. Ať už byly samotná bitva jakákoliv, my Lucius jsme si 
rozhodně nemohli stěžovat, protože jsme si fakt dobře zabojovali. Na naší straně jsme stáli 
společně s Moravskýma a se Čtyřmi Dvory, proti Nám pak stál Bavor. Toho se nám díky 
Moravským (hlavně díky Tomášovi) podařilo fintou zajmout, čímž jsme si pojistili jeho do 
budoucna. 

    Po bitvě jsme si tak ještě trochu zadováděli a pak jsme se šli konečně odstrojit ze zbroje a 
bavit. Navečer jsme byli ještě na chvíli navštívit Bavora, dojednat výkupné, ale pak už jsme se 
mohli dál zase nerušeně bavit.   

Neděle 17. července 2011 

   Ráno jsme si sbalili věci, rozloučili se s kamarády, naložili se do aut a konečně jsme vyrazili 
zpět do Brna. 
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