
Vystoupení na Sovinci 2003 
Foto 

 
Datum 12. - 14. září 2003  
   

Pořádal Mlok  Sovinec 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Jiřka Vystupující 
 Monička Vystupující 
   

Zapsal Doupina s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 12. září 2003 

   Jak už určitě víte, na Sovinec se odjíždělo 12. září. Výpravy se zúčastnili tito členové - Koža, 
Donny, Doupina, Jiřina, Patrik, Kalif, Worlík a Monika. Vytvořili jsme 2 posádky a jeli jsme 
nezávisle na sobě. Nevím sice, co se dělo v druhým autě, ale u nás byla docela prča. Napřed jel 
Patrik pro Kalifa, s ním se stavil u nás, kde si vyzvedl moji maličkost a pokračoval dál směr 
Globus. Tam už byla připravená Monika a zbýval nám jenom Worlík. Vzhledem k tomu, že 
tohle všechno se dělo večer, vyjeli jsme z Brna až okolo deváté hodiny. Na Sovinec cesta 
dlouhá, kdo nevěří ten je… 

   No prostě na místo jsme dorazili až někdy kolem jedenácté hodiny večerní. Byla tma, děsná 
kosa a před hradem mrtvo. Jenom z dálky byl slyšet hukot kvalitní šermířské spářky. 
S ostatníma jsme se nakonec slezli, tak jsme se ubytovali, navlíkli na sebe teplý věci a šli ven 
podívat se kdo, kde paří. Moc lidí jsme nenašli, bylo tam jenom to zdravý jádro. Nikdo jinej 
totiž v té zimě nevydržel. Nedalo se nic dělat i my jsme se museli zahřívat vnitřně. A protože 
se někteří stihli přehřát, hulákal na nádvoří jako poslední opět LUCIUS. 

Sobota 13. září 2003 

   Ráno se všichni kupodivu docela v pohodě probrali a začali plnit plán dne. Rozhodně nebyl 
čas se nudit. Kluci si hned procvičili ládování hákovnic a pak mělo být předkolo turnaje, kde 
se rozhodovalo o tom, kdo se ho zúčastní. Soutěž spočívala v tom, že byl postaven dřevěnej 
panák a na něm byly za sebou navlíknutý dvě špejle. Musel se udělat nápřah a první špejli 
přeseknout, aniž by se něco stalo té druhé. Žádná sranda. Od nás se to povedlo jenom 



Kožešníkovi - prostě dost dobrej. Po předkole byl oběd a po něm se konala dobová módní 
přehlídka. My holky jsme musely jít zkoušet šaty a kluci měli mezi tím malý vystoupeníčko. 

   Musím uznat, že já jsem byla asi nejvíc překvapená ze všech. Říkala jsem si totiž, že s holkama 
na zkoušku půjdu, ale jenom tak do počtu, protože na mě nebudou mít šaty. Ale už ve dveřích 
jsem zažila příjemný zděšení, když mě uvítal výkřik: „Konečně pořádná baba." Majitelky všech 
šatů nebyly rozhodně žádný křehulky. A tak mi byly ty šaty jako šitý na míru. Jiřině a Monice 
to taky moc slušelo. Monice asi nejvíc - měla z nás nejhezčí šaty. Módní přehlídka proběhla 
a Monika vyhrála první dvorní dámu. Její úkol byl předat meč vítězi následujícího turnaje. 
Turnaj začal hned po přehlídce. LUCIUS zastupoval Kožíšek a šlo mu to moc dobře. Chyběl 
mu jenom malinkej kousek a mohl vyhrát. Všichni měli nervy jako špagáty, tak moc to bylo 
napínavý. Koža sice nevyhrál, ale byl fakt dobrej. Po turnaji jsme čekali, že budem vystupovat. 
Nestalo se. Vystoupení předchozích skupin se protáhlo tak, že na nás už nezbyl čas. Aspoň jsme 
si odpočinuli na večer. 

   A zase byla sranda. Zima už tak strašná nebyla, protože se někomu podařilo rozdělat oheň. 
Bylo tam taky víc lidí, než předchozí den. Chlastali jsme tam nejen s našima, ale byli tam s 
námi i bratia Slováci. Celý večer probíhal v pohodě až na jeho závěr. Tehdy totiž vznikl menší 
konflikt, kvůli nedorozumění mezi naší Jiřinou a šermířem „Fekálem“. Koža to začal řešit, 
majznul sebou na nádvoří a 14 denní neschopenka to jistila. Naštěstí to byla jenom hodně 
sedřená kůže na ruce. A tak se šlo spát. 

Neděle 14. září 2003 

   Ráno nás čekala obdoba včerejšího dne, což znamenalo opět předkolo turnaje, turnaj a 
módní přehlídka. Koža skuhral, že nemůže na turnaj, ale měl to marný. Myslím, že i tento den 
byl úspěšnej a diváci se pobavili stejně dobře jako my. K večeru bylo došermováno. Sbalili 
jsme si věci, rozloučili se a uháněli domů s vidinou vany plné horké vody a voňavé měkoučké 
postýlky. Tak čau všichni a dobrou noc.  
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