
Jemnická bitva 2016 
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Datum 12. - 14. srpna 2016  

Pořádal Novus Origo Jemnice 

Zúčastnili se Feyd Vystupující, bojující  
 Ozzák Vystupující, bojující  
 Hippísák Vystupující, bojující  
 Honza velký Vystupující, bojující 
 Jája Vystupující 
 Mirek  Vystupující, bojující 
 Michal  Vystupující, bojující  
 Honza junior Vystupující, bojující  
 Bel Vystupující 
 Petr Pomáhající 
   

Zapsal Michal s úpravami ostatních zúčastněných  

 
    

Pátek 12. srpna 2016 

   Dojeli jsme na domluvené místo a jako vždy jsme se se všemi přivítali a začali stavět tábor. 
Stany jsme postavili bez problému, a až poté jsme přišli na to, že máme stůl, ale ne lavice. Ještě 
před odjezdem zazněla hláška: „co nemáme, nepotřebujeme“, no, celkem se nám to vymstilo, 
ale naštěstí jsme měli vedle sousedy Bavory, kteří nás zachránili a lavici nám půjčili :-D. 
K večeru mohli konečně začít naše veselosti. 

 

Sobota 13. srpna 2016 

   V sobotu ráno jsme od Bely dostali snídani, každý se v klidu nasnídal a dal do pořádku, a poté 
jsme vyrazili na nácvik bitvy. Po vysvětlení, jak bitva bude probíhat, jsme se všichni zase 
odebrali do svých stanů. Pomalu, ale jistě, jsme se začali chystat na bitvu. Když byli všichni 
nachystaní, tak jsme se spořádaně přesunuli na bojiště. Zanedlouho začala bitva. Naši šermíři 
stáli proti našim lučištníkům, takže bylo jasné, jak to mohlo vypadat. Šermíři si proráželi cestu 
k lučištníkům. K těm se dostal jen Feyd a Hippísák. Ostatní neměli šanci :-D. Po suprové 
a povedené bitvě jsme se všichni těšili do tábora na oběd, který mezitím připravovala Bel 
s Petrem. Po výtečném obědě jsme měli každý chvíli pro sebe, někteří volný čas využili ke 
spánku, někteří vykecávali v táboře. Začalo se stmívat a to bylo znamení, že nám za chvíli 
začíná ohňová show. Mezitím, než jsme se nachystali, na podiu vystupovali ostatní skupiny. 
Když jsme konečně přišli na řadu, měli jsme trochu trému, protože byla trochu jiná sestava než 
obvykle, takže jsme museli změnit pár věcí. Ale nakonec to dobře dopadlo. Sklidili jsme 



potlesk, což bylo znamení, že se to lidem líbilo. A to bylo hlavní. Vše se uklidilo a šlo se do 
tábora. Většina lidí hned odpadla do stanů spát, někteří extrémisti tam zase seděli až do 4. ráno. 

 

Neděle 14. srpna 2016 

   Ráno nás čekala opět výborná snídaně, po ní jsme sbalili tábor, se všemi jsme se rozloučili a 
vyrazili domů.
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