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Datum 6. - 8. srpna 2017  

Pořádal Papan de Champ Veselíčko 

Zúčastnili se Kalif Bojující 
 Donny Bojující 
 Kosťa P. Přihlížející 

 Klárka Bojující 

 Freddie Bojující 

 Zdenál Bojující 

 Filip Jr. Bojující 

 Ježek Bojující 

 Hippísák Bojující 

 Honza Velký Bojující 

 Michal Bojující 

 Mirek Bojující 

 Honza junior Bojující 

 Jája Přihlížející 

 Bel Přihlížející 

 Petr Přihlížející 

   

Zapsal Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 6. srpna 2017 

   Po různých zastávkách po obchodech a benzínkách a menším bloudění na konec jsme 
konečně dojeli na bitvu do Veselíčka. Vedro bylo úmorné. Se Šímou jsme naštěstí našli čerstvě 
napuštěnou kašnu, která byla přichystána pro občasné ovlažení, tak to vypadalo, že následující 
den budeme mít kam chodit. 

 

Sobota 7. srpna 2017 

   Vedro bylo stálé úmorné snad už od rána. S Míšou, Mončou a prckama jsme se vydali na 
procházku po zámecké zahradě. Ukázala jsem jim koupací kašnu a Šíma se odtamtud nechtěl 
zase hnout… 



Celé dopoledne jsme se Šímou a Tomem lítali po zámecké zahradě, tak moc ani nevím co se 
dělo v táboře. Když se mi pak Šímu podařilo unavit a po obědě uspat prošel kolem Stoupa 
a vybubnovával bitvu, takže po půl hodině jsme byli zase všichni na nohou včetně prcka.  

I přes stoupající teplotu šli všichni do bitvy. Naštěstí jsme se Šímou našli stín a hleděli 
z povzdáli, bohužel jsem si sedla vedle pána co ovládal dron, takže naše jediná starost byla 
sledovat dron a brečet, když zmizel… Co jsem ale tak jedním okem stihla, bitva se vyvíjela 
dobře.  

Po bitvě následoval další program přes různá vystoupení, na které jsem vždy po očku mrkla, 
mně nejvíce mně zaujalo večerní vystoupení a sice ohňovka, ta poslední byla opravdu luxusní… 
tu jsme stihli ještě i se Šímou, kterého jsem pak dala spát. Měla jsem trochu obavu, ale i přes 
velké dunění kabely Kabát revival usnul jako dub. Po uspání jsem měla trochu roupy, tak jsem 
ukecala Míšku a šli jsme se na hoďku vydovádět na Kabáty – tímto ji děkuji, že se hecla, byla 
to pro mě nejlepší pařba za poslední dobu ;-). Poté jsem byla pozvána ke stolu k panu Tomanovi 
z Boskovic, kde jsem završila výborný den, výtečným vínem.  

Večer jsem si tedy báječné užila, hlavně taky díky hlídkám Lucia, které mi občas mrkly na dítě 
(hoši moc dík) a mohla jsem jít v klidu spát.  

 

Neděle 8. srpna 2017 

   Taková ta konečná klasika, kdy se každý snaží rychle sbalit, aby mohl být rychle doma a 
udělat ze sebe člověka. 

 

ksp 


