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Zúčastnili se Donny Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Jákob Vystupující 
 Janek Vystupující 
 Sluníčko Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Morgana Vystupující 
 Knihovník  Fotící 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 31. května 2008 

   Tak tohle vystoupení fakt stálo zato. Vystoupení si u nás objednala jedna agentura již asi tři 
týdny dopředu a nám jaksi nedošlo, že se bude jednat o vystoupení v rámci doprovodného 
programu brněnských ohňostrojů. Když nám to pak nakonec došlo, trochu jsme se zalekli, ale 
nakonec jsme si řekli, že tohle přece musíme zvládnout. Ještě jsme přizvali Rytíře Země 
Moravské, aby nám s tím trochu pomohli, hlavně tedy aby dodali tak tři souboje a mohlo se jít 
na to. 

   Vystoupení byla klasická turnajovka mezi dobrými a zlými. Já vedl ty zlé a Donnyho stranu, 
těch hodných, jsme si znepřátelili tím, že jsme jim unesli Velkou Kosťu. Donny pak domluvil 
trestnou výpravu a napadli nás. V hromadce jsme vyhrávali a málem jsem Donnyho zabil, ale 
pak, prohrávaje, nám nabídli turnaj a my na něj, z hlouposti a pýchy, jsme na něj přistoupili. To 
jsme ale neměli dělat! V turnaji jsme jaksi prohrávali. V závěru jsem se rozlítil, když nikdo z 
mých mužů, šermířsky nedokázal překonat žádného Donnyho muže a vybral jsem si právě jeho, 
abych naši pohanu již ukončil. Bohužel, přestože jsem prve nad ním vítězil, prohrál jsem a 
všichni moji muži zbaběle po mé smrti utekli. Velká Kosťa byla osvobozena a vrátila se ke 
svým. Když mne Donny podřízl, Malá Kosťa dostala hysterický záchvat, vrhla se k mému tělu 



a začala mne oplakávat. Pak se ještě zvedla, vzala hůl a napadl Velkou Kosťu. Strhl se lítý boj, 
ve kterém Malá Kosťa prohrála a byla zahnána. To byl konec celého příběhu. 

   To bylo naše představení, které jsme předvedli zvědavcům na Prýglu, většina z nich byli však 
naši známí, kterým se toto velice líbilo. Pak jsme se divákům poklonili, poděkovali za 
pozornost, pobalili si svoje věci a vydali se zpět k domovu. Z celého vystoupení jsme měli 
dobrý pocit a myslím si, že ty původní strachy, že něco poděláme, rozhodně nebyly namístě. 
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