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Pořádal Lucius Jedovnice 
   

Zúčastnili se Kalif Tlačící a pijící 
 Donny Tlačící a pijící 
 Kosťa P. Tlačící a pijící 
 Kosťa J. Tlačící a pijící 
 Jája Tlačící a pijící 
 Obi-Wan Tlačící a pijící 
 Ivča Tlačící a pijící 
 Gastorm Tlačící a pijící 
 Ozzák Tlačící a pijící 
 Zdenál Tlačící a pijící 
 Freddie Tlačící a pijící 
 Klárka  Tlačící a pijící 
 Feyd Tlačící a pijící 
 Mirek Tlačící a pijící 
 Michal Tlačící a pijící 
 Soňa Tlačící a pijící 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 
   Tak uběhl rok a konečně tu zase byla dlouho očekávaná Žranice. A letos již podruhé to opět 
měla být vícedenní akce, spojená se Šermířskými hrami. 

Pátek 2. srpna 2015 

  Do Jedovnic, kde se letošní Žranice měla odehrávat, stejně jako vloni, jsme dojeli s Ozzákem 
někdy kolem páté hodiny, abychom od pana majitele převzali klíče a vlastně celou chatu. Až 
na menší problém s kaucí, kdy jsem si samozřejmě zapomněl vzít s sebou patřičný obnos, 
proběhlo vše docela hladce. Poté co jsme se nakonec s panem majitelem domluvili a dav na 
naše dobré slovo, nám klíče předal, šli jsme se ubytovat. Já do stejné místnosti jako vloni a Ozzy 
se odebral do nového pokoje, přestavěného z původního kumbálku, kde jsme vloni měli 
skladiště. Letos jsme ho tam udělali opět. Jenom co Ozzy narazil bečku a natočil nám pivo, 
dorazil Obiš s Ivčou. Pomohli jsme je vyložit a šli jsme se nadále věnovat pivu. A taky 
samozřejmě věcem, které byly potřeba. V průběhu večera pak dojížděli další. Donny s Mirkem 
a s Michalem, Jana s Lukášem, Feyd s Klárkou, Gas a Freddie. Najedli jsme se a já mohl 



prohlásit letošní Šermířské hry za zahájené. Začali jsme pitím piva na ex, kde jsem se letos 
neumístil. V průběhu večera jsme pak, někteří, pokračovali v páce. První večer se opravdu 
vydařil, většina z nás, já dříve, šla spát až ráno. 

Sobota 3. srpna 2015 

   Já jsem vstával docela brzy – někdy kolem deváté ráno, když dojela Velká Kosťa. S ostatními 
jsme se pak nasnídali, byla vajíčka, a pustili jsme se do dalších soutěžích. Byla to hlavně střelba 
ze vzduchovky, airsoftové zbraně, luku a hod oštěpem. V průběhu dopoledne pak ještě dorazila 
Soňa s malým Ondrou. Worlíka nechali doma, protože ten byl nemocnej. Před obědem jsme 
pak stihli ještě sprint na 100 metrů a „vytrvalostní“, zde opravdu v uvozovkách, běh na 700 
metrů. Po obědě jsme pak ještě chvíli dostřelovali z luku a rozlosoval jsem týmy na fotbálek. 
Letos to vyšlo o něco lépe než vloni, jelikož jsem neskončil v týmu, který byl poslední. Pak už 
nás čekala večeře a než přišlo na ni, dokončili jsme ještě některé soutěže. Pak už byla večeře – 
skoro kolem desáté. Výhodou bylo, že během ni nedošlo pivo jako vloni. A vyhlášení výsledků. 
První z holek byla Ivča a z kluků pak Fredie. Já opět byl z chlapů až druhý. Ze všech šermířů 
pak byla nejlepší Ivča. Vzhledem k tomu, že Fredie skončil v celkovém bodování až pátý, za 
4 holkami, budu se muset příští rok na téma rozdávání bodů řádně zamyslet. Holek bylo 5 
a kluků 15, takže děvčatům stačilo se některých soutěží jen zúčastnit a už měli bod. My chlapi 
jsme se museli naproti tomu na každej bod tvrdě nadřít! Důkazem toho byla pak těhotná Velká 
Kosťa, která se díky jednomu kliku za 30 sekund umístila mezi děvčaty pátá a měla hned 1 bod 
k dobru. Chlapi pak, aby získali jeden bod, museli být lepší než 10 lidí, co bylo za nimi… tím 
nic proti Velké Kostě, to byl prostě fakt. Další co budu muset, budu muset trochu upravit 
bodovací systém tak, aby byli lidi motivováni se jednotlivých soutěží účastnit, jako třeba 
odměna za účast, a také aby se snažili nebýt poslední…no něco už v hlavě mám a některým se 
to nebude líbit ☺. 

Neděle 4. srpna 2015 

   Ráno jsme vstali, poklidili a počkali na pana majitele, abychom mu předali klíče od chaty. 
Kolem jedné pan majitel dojel, předání proběhlo v pořádku, naskákali jsme do aut a mohli 
jsme konečně vyrazit k domovu.  
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