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Pořádal město Jemnice Jemnice 
   

Zúčastnili se Kalif  Vystupující 
 Donny Vystupující, zvučící a fotící 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Lenka Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Ježek Vystupující 
 Míša Vystupující 
 Mirek  Vystupující a fotící 
 Honza V. Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 15. června 

Tak se to opět přiblížilo… letos již po sedmé… 

   Vyráželi jsme z Brna již v pátek. Bylo nás sedm a jeli jsme dvěma auty. První grupa, ve které 
jsem byl já se Zdenálem a s Ozzym, vyrazila opět co nejdříve, asi kolem čtvrté, aby se mohla 
zúčastnit průvodu. Opět jsme to nestihli, ale zlepšili jsme se… byli jsme tam něco málo po půl 
šesté. Druhá grupa, ve které byly Kostěny s Obišem a Lenkou, pak dojela s asi dvouhodinovým 
odstupem. Hned po příjezdu jsme se potkali s Ježkem a Myškou, to byla třetí grupa, která jela 
od Pardubic, které akorát Zajíc ubytovával. Ubytovali jsme se tedy také, převlékli a šli se na 
nádvoří zámku, kde hrála kapela, bavit. Asi kolem osmé pak konečně dorazil Obiš s holkama. 
Převlékli se a šli se za námi také bavit. 

   V průběhu večera jsme pak pokecali s hodně lidmi, hlavně tedy s Milošem, Zajícem a dokonce 
jsme setkali i s Bavorem v civilu (Vilémem ze Strakonic), který tam byl i se svou sestrou. Bylo 
něco před jednou, kdy jsme se zvedli a šli spát, abychom byli na další den fit. 

  



Sobota 16. června 

   Ráno jsme vstali již v sedm, rychle se oblékli, hlavně chlapi, a mazali jsme na ranní průvod. 
Klasika, od zámku ke garážím, okolo centra a pak přes město uvítat posly. Skončili jsme pak 
na zámku. Tam se k nám přidali, právě dorazivší z Brna, Donny s Mirkem a s Worlíkem - 
všichni v kostýmech. Poseděli jsme tam asi čtvrt hodiny a pak jsme se přesunuli na radnici, kde 
jsme měli dělat osobní stráž Elišce, která měla v tu dobu přijmout posly - běžce. Trvalo to asi 
půl hoďky. Po té jsme se již konečně mohli odebrat na místo, kde jsme byli ubytováni, abychom 
se konečně nasnídali… to bylo již pozdní dopoledne a holky se chystaly každou chvíli pustit 
do vaření oběda. Takže jsme se nasnídali a šli jsme cvičit souboje. Ani ne za hoďku nás holky 
odvolali zpět na oběd. Byly výborné těstoviny se špagetkou a s mnohým dalším přidaným. 

   Po obědě jsme chvíli spočinuli a kolem jedné jsme se začali chystat na odpolední průvod, 
který měl být zakončen souboji před zraky královny v areálu sokolovny. Tam jsme taky asi 
kolem třetí dorazili. Chvíli jsme si odpočinuli a pak jsme spáchali ony souboje. Jako první šel 
Ozzy s Ježkem a Zdenál s Worlíkem. Druhý jsme šli Já s Woríkem a Donny se Zdenálem. 
Nakonec jsme to zakončili Já s Donnym a Ozzák s Ježkem. Poklonili jsme se a vyklidili jsme 
scénu. Až do desíti večer jsme měli od všeho pokoj. Zapadli jsme tedy na hoďku do Kuželny 
na zasloužené pivko. Během této doby také dorazil Honza V. s Doupinou. 

   Zbytek odpoledne jsme pak strávili couráním po městě, večeři a přípravou na ohňovku. 
Nářadíčko naštěstí bylo díky Ozzymu nachystáno již v Brně, takže jsme měli opravdu hafo 
času. 

   Nakonec jsme se ale dočkali. Přišla desátá a šli jsme na to. Kupodivu, vše nám vycházelo. 
A přestože jsme tam měli letos i některé nezaškolené loučaře (Myšku a Lenku), chybu neudělali 
ani oni. 

Ihned po ohňovce pak následoval ohňostroj, při jehož světle jsme si celou ohňovku v klidu 
(popravdě spíše v hluku) poklidili, a po něm jsme vše naložili do aut a přesunuli se zpět na 
místo, kde jsme byli ubytováni. Rozloučili jsme se s těmi, co odjížděli domů (s Donnym, 
Mirkem, Worlíkem, Doupinou a s Honzou), šli se osprchovat a převléct. Popřáli jsme Ježkovi 
k narozeninám a vyrazili na krátkou procházku městem před spaním. 

  

Neděle 17. června 

   Já vstával až pomalu v poledne, kdy všichni byli už sbalení a naložení v autech. Sbalil jsem 
se tedy asi během deseti minut, naložil si své, něco pojedl, a jelikož jsme měli ještě trochu času, 
vyrazili jsme ještě na chvíli na obchůzku města a na langoš. To už s námi ale nešel Ježek s 
Myškou, kteří se rozloučili a vyrazili směr Pardubice. 

Po obchůzce, asi kolem druhé, jsme se sešli s Milošem, předali mu klíče a fakturu a vyrazili 
zpátky k domovu, směr Brno. 
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