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Datum 30. dubna 2010  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Donny Zvučící a fotící 
 Kalif  Vévodu Jindřicha ztvárňující 
 Doupina Moderující a vystupující 
 Kosťa P. Janu z Torfu ztvárňující 
 Worlík  Kata dělající 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Honza V. Kata dělající 
 Verča Vystupující 
 Martin Michal  Vystupující 
 Ozzák Moderující a Janu odsuzující 
 Obi-Wan Vystupující šašek a oheň plivající 
 Zdenál Vystupující a o elektriku starající 
 Lenka Vystupující 
 Flame Vystupující 
 Anička Vystupující 
 Feyd Vystupující a oheň plivající  
 Bratři Peckoslavové Vystupující a oheň plivající  
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných 

 

Pátek 30. dubna 2010 

   Opět po dlouhých přípravách nastal očekávaný den, a to den čarodějnic, který připadl na 
pátek. Již od čtvrtku naše skupina připravovala hranici a stavěla stany. Následující den jsme 
měli sraz už v devět hodin ráno, abychom stihli všechno pořádně nachystat. Na Černozemní 
jsme se sešli s hrstkou odvážných, kteří tam již přespali. Přípravy probíhaly více méně v 
pohodě, neboť nám sluníčko k tomu pěkně svítily a my jsme se jen modlili ať je tak hezky celý 
den. 

   Ve čtyři hodiny oficiálně začala akce Pálení čarodějnic. Opět probíhaly soutěže pro děti, 
dětská diskotéka a k tomu si ještě děti mohly opéct špekáček. Moderování se zhostila, pomalu 
už naše profesionálka, Doupina jako královna a její král Ozzák. Tentokrát měli sebou i šaška 
Obi-Wana pro pobavení všech přítomných. Zábava byla v plném proudu a v sedm hodin nastal 



čas, abychom předvedli naše nové vystoupení Jana z Torfu. Doufám, že se všem tato premiéra, 
která proběhla až na pár menší chybiček v pořádku, líbila. 

   Po vystoupení nás ovlažila menší přeháňka, ale nikdo si nedal zkazit náladu tímto malým 
deštíkem a po chvíli se pokračovalo dál v zábavě. K poslechu, ale hlavně k tanci začala k večeru 
hrát kapela Hydrant a došlo i na soutěže pro dospělé. Ve dvanáct hodin, jsme tuto akci zdárně 
ukončili a po menším úklidu jsme si šli všichni lehnout, neboť nás na druhý den čekal velký 
úklid. 
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