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Datum 24. září 2005  
   

Pořádal Carpe Diem Nikde 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worel Přihlížející 
 Doupina Přihlížející 
 Monička Přihlížející 
 Pepíček Přihlížející 
 Mladej Charlie  Přihlížející 
 Yakuza Přihlížející 
 Jířík Fotící 
 Eva Přihlížející 
 Gába Přihlížející 
 Soňa Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 24. září 2005 

   Vždy v září, jakmile začnou být rána chladná a noci ještě studenější, člověk začíná chodit do 
práce za tmy a za tmy se vracet z práce, přihlásí se podzim a všem se šermem v srdci, začne být 
jisté, že konec šermířské sezóny je na dosah. Že již stěží si vyjedou na bitvu a železem si 
popovídají s přáteli a tak svou oblíbenost začnou zpět získávat vystoupení. Je pravdou, že jich 
již nebývá tolik jako v létě, ale potom začnou alespoň být mnohem žádanější, každý chce 
vystupovat, a jak bych to nemohl říct - vyřádit se před lidma. První z těchto vystoupení se 
vylouplo u našeho kamaráda Kováře od Carpe Diem, který chtěl pobavit širokou veřejnost ve 
své vlastní hospůdce a tedy kde jinde? No v Nikde. Mělo to být takové celkové rozloučení se 
sezónou 2005. Kovář nechtěl moc lidí, ale chtěl, aby trochu zašermovali a trochu plivli. A tak 
krom Paťáka, který s Kovářovou prosbou došel, Kožicha a Donnyho, byla vzata i má maličkost. 

   A tak jsme jedno zářijové odpoledne vyrazili. Dojeli jsme tam na čtvrtou odpolední, ti, co 
nebyli převlečení, se převlékli a hotovili jsme se k odpoledni v hospodě na zahrádce, které jsme 
chtěli strávit neustálými bitkami a rvačkami. Nedlouho po nás se začali do hospody šourat i 
další z naší skupiny, někteří v kostýmu, většina však v civilu. I když ti kostýmovaní neměli 
žádných výhod jako my, oficiálně vystupující, také se předvedli a zaexhibovali. 



  Odpoledne se rychle blížilo k večeru a tedy jakmile se setmělo, vytáhli jsme plivačky, naplnili 
lahve a šli jsme si zaplivat. Teda jestli ten strom bude ještě někdy kvést, budu se hodně divit… 
Pak jsme tam provedli ještě pár bitek, zase si zaplivali a v závěru večera jsme popravili 
Donnyho. Sehrál to opravdu výborně a já se opravdu zastyděl vzpomena na Veveří na jaře. Pak 
jsme se rozloučili, Kovář poděkoval všem za účast a jelo se domů.  
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