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Datum 29. června - 1. července 2018  

Pořádal SHŠ Selago z.s. Kvasiny 

Zúčastnili se Gastorm Bojující 
 Freddie Bojující 
 Michal Bojující 
 Mirek Bojující 
 Jirka Bojující 
 Honza Junior Přihlížející 
 Petr Přihlížející 
 Bel Přihlížející 

Zapsal Freddie s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 29. června – neděle 1. července 2018 

   V pátek, 29. června, jsme se, jako vždy, sešli u skladu k nakládání věcí. Vše šlo jako po másle 

a vyjeli jsme, na poměrně dlouhou cestu, přesně podle časového harmonogramu. Na začátek 

prázdnin byly všechny silnice plné, proto nás navigace vedla malými a rozbitými silnicemi na 

Moravské Budějovice, kde jsme si udělali první zastávku. Těsně před odjezdem z parkoviště si 

Honza všiml, že vozík nevypadá, jak by měl. Zjistili jsme, že plně naloženému vozíku 

poskakovaní na děravé silnici moc nesvědčí a že oj je téměř zlomená. 

   Proto Bel na protější benzínce poprosila o pomoc místního, který zná místního, který má 

svářečku a je schopný vozík opravit. Vozík jsme na parkovišti před Lidlem vyložili a Beny jel 

na druhý konec města nechat vozík spravit. Druhé auto odjelo zabrat místo v táboře a tak na 

parkovišti zůstali sedět čtyři členové Lucia vedle hromady dřeva a dalšího vybavení… 

   Po příjezdu do tábora jsme zjistili, že objednaných 10x10 metrů tak úplně nevyjde, proto jsme 

rozhodli, že náš tábor trošku roztáhneme a uděláme kruhovou obranu Boskovicím. Beny zvládl 

opravu poměrně rychle, proto auto s vozíkem přijelo jen se 45 minutovým zpožděním. Mohli 

jsme začít vykládat a stavět. A protože se tento den mnoho zajímavého nestalo, zjistili jsme, že 

nemáme jak postavit skupinový stan, protože jsme nevzali kovové spojnice tyčí. Naštěstí se 

Gasovi podařilo vymyslet náhradní řešení a tak si mladí, těsně před setměním, mohli začít stavět 

skupináč. Na to jsme postavili zbytek stanů a pergolu, abychom si užili alespoň zbytek večera. 

   V sobotu byl poměrně brzký budíček kvůli nácviku bitvy. Po nácviku jsme si dali malou 

secvičnou s Boskovicema, abychom trošku zaučili jejich i naše nováčky. Poté jsme se vydali 

na průvod Kvasinami a Solnicí… (Nebo spíše túru?). 

   Další na programu byl turnaj, kterého jsem se účastnil já s Gasem. Oba jsme vypadli hned 

v prvním kole, ale oba se slušnými výsledky 3:2 proti 2. a 3. bojovníkovi celkového pořadí. Pak 

hned následovala první, poměrně příjemná bitva, kde jsme v pevné formaci s Boskovicema 

neměli rovnocenného protivníka. 



   Před druhou bitvou jsme lehce poobědvali a spočinuli. Ta se nesla už v o trošku ostřejším 

duchu, kdy nám vzniklo pár lehčích zranění na rukou. O vyšší agresi všech zúčastněných hovoří 

i to, že Gas byl pokousán klášterem při pokusu o jeho zboření :-). Naštěstí se nám ho zbořit 

podařilo, bitvu i následné střety jsme si užili a následující večer taky. 

   V neděli ráno jsme byli až překvapeni, jak jde vše podle plánu. Včas se vstávalo, včas se 

snídalo a včas se odjíždělo. Díky tomu jsme ve 12 byli na obědě v americké restauraci kousek 

od Boskovic na vynikajícího burgeru. Ve 2 hodiny jsme měli vše vyloženo a jeli spokojeni 

domů. 
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