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Datum 6. září 2008  
   

Pořádal Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice 
   

Zúčastnili se Donny Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Honza V. Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Martin Michal  Vystupující 
 Jákob Vystupující 
 Anička Vystupující 
 Bílý Ďábel Vystupující 
   

Zapsala Kosťa J. s úpravami ostatních zúčastněných   

 

Sobota 6. září 2008 

   Do Horních Bojanovic jsme se vydali krátce po poledni. Byli jsme požádáni, zda bychom na 
místí Burčákové zábavě nepředvedli nějaké to šermířské vystoupení a po setmění i naši 
ohňovou show. Už při příjezdu nám bylo jasné, že to bude příjemně strávené odpoledne - zdejší 
lidé byli neuvěřitelně příjemní, panovala zde přátelská atmosféra a navíc všude vonělo 
grilované maso, placky a další pochutiny - co víc si přát. Ovšem odpolední vystoupení 
nedopadlo úplně podle naši představ, ale obecenstvo, soudíce podle potlesku, bylo velice 
spokojené. Možná k tomu přispělo i to, že někdo, tedy jmenovitě Kosťa P, se chtěla pobavit na 
můj účet a tak mě při souboji naschvál nechala zakopnout o umírajícího Kalifa. Takže nejen, 
že jsem se totálně na něj rozplácla a všichni vybuchli v obrovský smích, ale navíc jsem si o 
Kalifovy železné rukavice natloukla pravou půlku zad a ještě týden jsem to cítila. Po tomto 
vystoupení jsme se všichni přesunuli na naše stanoviště pod strom a různě se občerstvovali - 
někdo nealko, někdo masíčko, někdo se odvážil a dal si i pivko, no zkrátka každý podle svého 
gusta. A pomalu se blížil večer a začátek naší ohňové show. Za ni jsme sklidili snad ještě větší 
aplaus než za odpolední vystoupení. Poté jsme se jako obvykle převlékli, sbalili se, rozloučili 
se s pořadateli a vydali na cestu do Brna. O 2-3 měsíce později nás mile překvapilo velmi hezké 
poděkování za vystoupení a PF-ka od organizátorů této akce. A tak trochu všichni z Lucia tajně 
doufáme, že budeme pozváni i na příští ročník.  
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