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Datum 22. - 24. června 2012  
   

Pořádal Carpe Diem Modřice 
   

Zúčastnili se Kalif  Bojující  
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Donny Fotící 
 Worlík  Bojující  
 Zdenál Bojující  
 Obi-Wan Bojující  
 Ozzák Bojující  
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 22. června 2012 

   Konečně se nám podařilo jet na bitvu do Modřic pořádanou naši spřátelenou skupinou 
CARPE DIEM. Pokaždé jsme v tomto termínu měli vystoupení na Barchanu, ale tento rok se 
tyto dvě akce rozešly a my jsme mohli vyjet na bitvu do Modřic. Vzhledem k tomu, že Modřice 
jsou součástí Brna, bylo to opravdu kousek, takže jsme se vesměs skoro všichni sešli až na 
místě. V pátek jsme akorát postavili stany a pergoly a usedli ke stolům, kde jsme si při trošce 
alkoholu povídali do noci. 

Sobota 23. června 2012 

   V sobotu jsme všichni, po vydatném spánku, navštívili místní stánky a nakoupili si, co bylo 
potřeba (já mám například novou látku na kutnu :-). Odpoledne se už kluci začali pomalu 
připravovat na bitvu, moc se jim ale do zbroje nechtělo, neboť celý den svítilo slunce. Nakonec 
se do zbroje nasoukali a šli se připravit na bitvu. Já jsem s Ivčou a Lenčou nosila vodu, aby nám 
kluci nepadli, takže jsme o zábavu měly taky postaráno. Na bitevním poli se sešlo opravdu 
hodně šermířů, takže se bylo na dívat. Bitva byla drsná a myslím si, že i dlouhá, tipla bych tak 
hodinu až hodinu a půl. Celý sobotní den probíhala různá vystoupení nahoře u hospody, takže 
jsme se po bitvě rozhodli, že některé také zkoukneme, takže jsme se dobře pobavili u vystoupení 
mladých carpeďáků a měli strach u závěrečného ohňostroje. Poté jsme se opět všichni sešli u 
stanu a bavili se do nočních hodin. 

Neděle 24. června 2012 



   V neděli ráno jsme se všichni rychle sbalili, neboť bylo takové vedro, že většina se chtěla jít 
někam vykoupat včetně mě a Kalifa. A taky že jsme šli a potkali jsme se s Malou Kosťou a 
Lukynem na Prýglu… 
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