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Datum 2. - 4. září 2016  

Pořádal obec Velké Meziříčí Velké Meziříčí 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Freddie Vystupující 
 Mirek  Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Honza junior Vystupující 
 Filip Sr. Vystupující 

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 
   Výborná třídenní akce na Vysočině. 

Pátek 2. září 2016 

   V pátek jsme, po menším bloudění ve VelMezu, dorazili do zámeckého parku, postavili si 
tábor a šli se veselit. 

Sobota 3. září 2016 

   Ráno jsme vstali, nasnídali se, já tedy na poradě velitelů, převlékli se do zbrojí a vyrazili na 
průvod městem. Asi po hodince jsme dorazili na náměstí, kde se každá ze skupin nějak 
předvedla, za nás to pak byli mlaďoši Mirek s Michalem, a vyrazili jsme zpět. Na chvíli jsme 
spočli, najedli jsme se a začali se připravovat na bitvu. Já šel opět, díky svému kolenu, za 
lukostřelce společně s Honzíkem a s Klárkou. Byla to taková malá polní husitská bitvička. Já s 
Donnym, Frediem, který měl půjčenou moji zbroj, Honzíkem a Filipem jsme stáli na straně 
husitů, Klárka pak s dvojčaty na straně křižáků. No nakonec to dobře dopadlo, protože jsem 
přežil – byl jsem na správné straně. 

   Po bitvě jsme se převlékli a šli jsme defilovat na nádvoří zámku. No hlavně se představit 
divákům. 

   Pak už padla, takže jsme se šli převléct a odpočívat do tábora. 

Sobota 3. září 2016 

   Ráno jsme vstali, nasnídali se, a opět jsme šli na nějaký průvod. Po průvodu jsme se 
naobědvali a nachystali se na bitvu. Tentokráte jsem šel na straně křižáků. Klárka šla pak v moji 



zbroji a proti mně pak stříleli Honzík s Frediem. Tentokráte jsem padl, ale dobře jsem si 
zastřílel. Po bitvě proběhla opět přehlídka na nádvoří zámku a pak už jenom balení a cesta dom. 

   Musím říct, opravdu jsem si celou akci užil! 
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