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Datum 29. prosince 2014  
   

Pořádal kamarádi od Martiny von Spernack Holštejn 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
   

Zapsal Feyd s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pondělí 29. prosince 20142 

   Vše to začalo už 28. 12. 2014, kdy jsem dostal sms od Kalifa (ve 13. hodin), že sraz je místo 
ve smluvených 9 hodin už v 8 ráno. 

   Ráno 29. 12. 2014 vše probíhalo v pohodě, až na to že mi ujela šalina. Tak jsem se vrátil pro 
auto a jal se vyrazit na Doupov vozem. Po příchodu k Doupině už tam čekal Orlík, což bylo 
překvapení, o němž jsem nevěděl. V osm dorazil Kalif, ale Donny a Ozzák nikde. OPL 
(Ozzákova červená felície) stála před domem, tak nám bylo jasné, je doma ale ne a ne se zjevit. 
Tudíž byl proveden budíček pomocí moderní komunikační technologie. Nasupený Ozzák 
počastoval Kalifa za krásné probuzení s tím, že příště se má obracet na jeho „Tiskovou mluvčí 
která je na telefonu neustále. (Doupina). Při hlubším zkoumání se přišlo na to že Ozzák sms 
z změně termínu nevěděl*. Ale dále. 

   Hodný Ozzák vzal všem zbroje a zbraně ze sálu na domeček. Za což jsme mu poděkovali, 
páč na nácviku na sále se soukat do zmrzlých zbrojí bylo víc než komické. Výhodu mě Worlík, 
o kterém jsme nevěděli, tudíž zbroj měl na sále krásně vyhřátou. I jali jsme se nácviku.  

   Kalif s Donny oprašovali naučený souboj, což byl asi jediný pořádný souboj, co jsme měli. 
Pohled na souboj meče proti holým rukou Ozzák versus Worlík byl hezký. Zakončený ubitím 
silnějšího obyčejným klackem se nám zdálo jako dobrý nápad. Já (Feyd) jsme byli s Ozzákem 
domluvení na souboj s formačními štíty, kde se jednalo o klasickou řež. Aby toho nebylo málo, 
přidali jsme odebíračky na útok dýkou. Za přispění Worlíka jsme dali dohromady pár útoků. 
Už nevím jak, ale napadlo nás, že zakončení přehozem přes záda bylo dobré. Nový prvek pro 
moji maličkost, nebo spíš lehkost a já jsem nebyl proti. A to byla osudová chyba! Při přehozu 
mojí chybou jsem si odrušil žebra. Ale nějak sem to rozdýchal. 

 



   V cca 10 hodin jsme naložili auta a vyrazili. Donny s Kalifem a Já s Ozzákem a Worlíkem v 
závěsu. Na 100% připravený na mínusové teploty mi zamrzla letní směs v ostřikovačích. 
Neustále nahazován od kol přede mnou jedoucího Donnyho jsem tak tak viděl na silnici. ☺ Za 
Líšní mi rozmrzla pravá tryska ostřikovače a Ozzák konečně viděl ven. Po cca hodinové cestě 
jsme dorazili na místo. Byl to malý hostinec s přízračným jménem „Hostinec pod Hradem“. 
Ulovili jsme poslední dvě místa na zaparkování a šli se převléknout. Byla celkem kosa. Času 
bylo dost, tak jsme si sedli do hospody a chtěli si objednat. U vrchní jsme si objednali 5x čaj, 
načež se nás tázala, zdali si dáme RUM do čaje na zahřátí. K naší smůle z nedostatku času 
a bezpečnostních důvodů jsme jej odmítli, načež se rozhořela debata s konečným rozhodnutím 
„Toto se nesmí nikdy dostat na světlo světa“ ☺. Promiňte pánové, ale neodolal jsem. Měli jsme 
asi půl hodiny do začátku a náš Vůdce** dostal text, který bude předčítat před diváky a do jeho 
obsahu zakomponoval celkem pět soubojů. 

   Před vystoupení jsme šli rekognoskovat plac. Velikostně nebyl špatný, ale byla to ušlapaná 
celkem slušná vrstva sněhu, která perfektně klouzala. Organizátor jej na Kalifovu žádost 
posypal štěrkem, aby nám to tolik neklouzalo. Bylo by fajn, kdyby toho štěrku dal trochu víc 
a na větší plochu. To jsme si ale v tu danou chvíli pořádně neuvědomili, že v průběhu souboje 
nestojíme nikdy stopro pevně na zemi, takže jsme řekli, že je to OK. 

   I začalo vystoupení. První Kalif přivítal diváky a přečetl úvod o Hradu Holštejn. Poté 
následoval první souboj. Byl to souboj Ozzáka s Worlíkem. Hned jsme viděli, co jsme stopro 
nevychytali. Klouzalo to jako děs, takže vše nacvičené bylo obohacené o historické 
krasobruslařké prvky. Worlík prvně zaútočil s mečem na mnohem většího Ozzáka. Ten jej ale 
ladným pohybem připravil o meč. Po náběhu hlavou na svého statnějšího soka se mu zapíchl 
hlavou do břicha a dostal obouruč od Ozzáka do zad čímž mu vyrazil dech. ☺ Na konec Worlík 
se vybavil klackem a ubil Ozzáka, což u diváků zaznamenalo celkem obdiv. Následovalo něco 
z historie hradu a na řadě byl další souboj a byl ha hole v podání Kalif a Donny a jak už tradičně 
s nečekanými prvky si vysloužil potlesk. Následný krátký Kalifův vstup nám dal možnost se 
vystrojit na další souboj, což jsem byl Já a Ozzák, na ukázky odebírání dýky. Netušil jsem jak 
je ten plac šílený a při prvním náběhu jsem vlastně běžel na místě. Když už jsem se tedy uvedl 
do pohybu tak mi soupeř ustoupil a já měl co dělat abych ubrzdil a nezramoval branku která mí 
stála v cestě. Pokus číslo dvě už vyšel a já ležel na zemi. Takto byl podobný ještě jeden výpad. 
Při třetím výpadu jsem skončil ani nevím jak na zádech a sledoval Ozzáka z polohy ležmo jak 
nade mnou vypíchl ukázkovou holubičku jak z Labutího jezera. S bolestí v žebrech (tak jako 
po všech pádech) jsem dokonal poslední výpad a Kalif zase pokračoval ve čtení historie Hradu. 
Následoval souboj na meče Kalifa s Donnym. Po Kalifově prohraném souboji s Donnym, se 
z řad diváků ozval dotaz jak to, že vůdce stále prohrává souboje, když nám velí. Kalif tomu dal 
korunu odpovědí, cituji: „Oni by mě jinak neměli rádi“ načež se roztrhl v hledišti smích. 
Zakončil to drzoun Ozzy se slovy: „Stejně nemáme“. Následovala další krátká zpráva o hradu. 

   Poslední souboj byl jeden na jednoho na formační štíty. To už odsejpalo dobře. Poslední sek 
na záda a já se zase proletěl jako už dnes po několikáté. Na závěr diváci dostali ochutnávku 
střelného prachu. Pokus o výstřel z hákovnice málem nevyšel. Střelný prach ne a ne chytit. Až 
za jemného pofouknutí Ozzáka konečně hákovnice štěkla. To bylo poprvé a asi na posledy co 
jsem viděl černého Ozzáka. ☺ ***Poslední potlesk a společná fotka s diváky a odchod do 
civilního oblečení. Druhé kolo čaje tentokrát už jen já, Donny a Worlík. Kalif s Ozzákem 
nedrželi partu a potvory si daly rum. Dopili jsme a vyrazili na Doupov. Cesta už byla lepší a já 



měl oba ostřikovače tak se tomu dalo aji šlápnout, ale decentně. Po příjezdu na sál jsme vyložili 
bagáž a rozutekli se k domovu.  

S bolestí v žebrech 6. 1. 2015 Feyd 

 

Fyd 

*klf: SMS dostal, stejně jako ostatní, ale nečetl ji. Nějak mu asi unikl význam slova 
„mobilní“. Tím jej neomlouvám, jenom to vysvětluji. 

 

**klf: Raději dávám přednost výrazu hejtman, přinejhorším vedoucí. Každopádně 
nezaměňovat s Führer! 

 

***klf: No spíše vypadal jako Zorro Mstitel s černým pruhem přes oči. 

 


