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Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Kalif Pořádající 
 Donny Pořádající, zvučící a fotící 
 Doupina Pořádající 
 Kosťa J. Pořádající 
 Kosťa P. Pořádající 
 Worlík  Pořádající 
 Zdenál Pořádající 
 Obi-Wan Pořádající 
 Ozzák Pořádající 
 Feyd Pořádající 
 Honza V. Pořádající 
 Anička  Pořádající 
 Martin Michal  Pořádající 
 Bílý Ďábel Pořádající 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 30. dubna 2011  

   Tak se rok s rokem opět sešel a najednou tu byly, stejně jako již několikátý rok, pálení 
čarodějnic. 

S přípravou akce jsme započali tradičně o den dříve, tedy už v pátek 29. dubna. Sešli jsme se 
na Černozemní a pustili se do práce. Bylo třeba nachystat hranici, tábořiště, židličky a další 
a další věci… nezabralo nám to zrovna málo času, protože nás nebylo zrovna mnoho jako ty 
roky předtím, ale nakonec jsme mohli bez problému následující den v 16. hodin uvítat všechny 
příchozí malé i velké účastníky naší akce. 

   Odpolednem nás provedl král se šaškem alias Ozzák s Obi-Wanem a pak v sedm hodin jsme 
sehráli naši Janu z Torfu. Od osmi večer pak byla zábava pro dospělé. K tanci a poslechu hrála 
kapela Hydrant, v pauzách jsme to my prokládali soutěžemi o ceny. V deset jsme se ukázali 
divákům s takovou menší ohňovkou… děvčata s vějíři, Obi-Wan s řetězi a kluci pak trochu 
zaplivali. 



   Ve dvanáct kapela zahrála poslední skladbu, rozloučili jsme se s diváky a pomalu se pustili 
do úklidu. Bylo něco kolem čtvrté ráno, kdy jsme se já se Zdenálem, jako poslední konečně 
dostali spát. 

   Následujícího rána jsme opět vstali brzy a pustili se do odvážení židlí a stolů. To jsme zvládli 
velice rychle, takže nakonec jsme jenom poklidili hřiště, vyhodili odpadky, zlikvidovali ohniště 
a nakonec sbalili sebe i celý tábor a vyrazili domů. Nebylo ani poledne a každý z nás byl už 
doma. 
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