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Datum 5. - 7. května 2017  

Pořádal Carpe Diem Lovčičky 

Zúčastnili se Feyd Bojující 
 Michal Bojující 
 Týna Přihlížející 

   

Zapsal Feyd s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

   Byli jsme osloveni skupinou Carpe Diem, zda bychom se nechtěli zúčastnit již druhého 
ročníku akce Lovčická zteč. Tentokrát jsem měl jet jen já a dva lidi. A to Michal s Mirkem. Pro 
jedno auto víc než dost. Ve středu před akcí přišla smutná zpráva, a to že Mirek se nezúčastní. 
Ve čtvrtek před tréninkem jsem vytáhl z auta dvojsedačku pro spolujezdce. Byl to vynikající 
nápad, jelikož bychom se tam jinak nevešli. Ve Slatině před trenálem jsme naložili stůl, dvě 
lavice a Kalifův stan. Pro tři lidi to bohatě stačilo. Následně si Míša ještě dovezl pár věcí. 

Pátek 5. května 2017 

   V pátek ve tři hodiny jsme se sešli ve Slatině, zajeli koupit trochu jídla a pití do Kauflandu 
a vyrazili jsme směr Lovčičky. Po krátké cestě a trošku bloudění jsme dorazili na místo. Rozbili 
jsme tábor a začalo pršet. Z auta jsme přeházeli věci do stanu a šli se schovat. Potom co déšť 
přestal, šli jsme přichystat dřevo. Tupá bojová sekera je úžasný nástroj na sekání dřeva. Do půl 
deváté jsme čekali na příjezd Novusáků, se kterými jsme byli domluvení na stravování a spojení 
stolů. Strhlo se velké stavění a pak už jen volná zábava. Na večeři jsme opékali buřty a bavili 
jsme se o všem možném. 
 

Sobota 6. května 2017 

   V sobotu se začalo ráno vařením kávy, snídaně v podobě mazadel zmizela během chvilky. 
Program začínal až ve dvě hodiny vystoupením skupiny Carpe Diem a to Nový epochální výlet 
páně Jaryna ke břehům nového kontinentu, aneb jak to doopravdy bylo s objevením Ameriky. 
Ve čtyři hodiny byla malá bitva asi 60 lidí s malým příběhem a pár zraněními. Program dále 
doplnil Monty s ukázkou dravých ptáků a skupina Equidance s představením Šašek královský 
– zábavné dětské představení a potom se již čekalo na tmu a na dernieru Ohňové show Novus 
Origo. Potom byla volná zábava, popíjení a jak už je zvykem družba s další skupinou, tentokráte 
s In Taberna od které jsme dostali pozvánku na šermířský turnaj na hradě Cimburk. 

 



Neděle 7. srpna 2016 

   Neděle probíhala ve velkém balení a odjezdu do Brna. Spokojení, zmrzačení a unavení jsme 
se dostali domů a plní nových zážitků se těšíme na další akci. 
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