
Bitva Kvasiny 2022 
 

 
Datum 24. - 26. června 2022  

Pořádal SHŠ Selago z.s. Kvasiny 

Zúčastnili se Worlík Bojující 
 Zdenál Bojující 
 Adam Bojující 
 Danča Přihlížející 

Zapsala Danča s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 24. června 2022 

   V pátek jsem si sbalila věci a s přáteli jsme vyrazili směr Kvasiny. Někteří tam byli už od 

čtvrtka. Tudíž byla většina táboru již postavena. Asi kolem půl druhé odpoledne jsme dorazili 

na místo. Ubytovali jsme se, šli jsme pozdravit přátele. Já jsem vyrazila s dalšími lidmi, kteří 

projevili zájem na prohlídku místního zámku Kvasiny. Po návratu do tábora jsme se najedli 

a převlékli jsme se do kostýmů. Během dne jsme čekali na další lidi, kteří měli ještě přijet. 

Večer jsme seděli u stolu a hráli kostky. Já jsem to zalomila celkem brzo, ala ostatní vydrželi 

déle. 

Sobota 25. června 2022 

   V sobotu ráno jsme se nasnídali a šli na nácvik. Po nácviku jsme se pomalu začali chystat do 

průvodu, který po té následoval. Někdy před polednem jsme vyrazili na průvod, tradičně přes 

celé Kvasiny a Solnice. Jakmile jsme se vrátili do tábora, tak se šla většina lidí osvěžit k 

místnímu splavu. Odpoledne pak proběhly turnaje a na večer proběhla tradičně bitva. Po bitvě 

jsme hráli různé hry. V průběhu her jsme obdrželi zprávu, že je nachystaná večeře. Jelikož 

nechybělo moc ke konci, tak jsme hry rychle dohráli a šli jsme se navečeřet. Po večeři jsme to 

moc dlouho neprodlužovali. Většina lidí byla unavená, aby taky ne, byl to opravdu nabitý 

a náročný den, takže jsme se odebrali do svých stanů ke spánku. 

Neděle 26. června 2022 

   Všichni v neděli časně zrána začali balit věci, až na mě, protože jsem zaspala. Tudíž jsem 

nestihla ani snídani a raději jsem si začala balit věci, abychom mohli co nejdříve vyrazit. Po 

sbalení všech stanů, nábytku a našich věcí jsme se rozloučili a vyrazili ke svým domovům.
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