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Datum 30. dubna 2014  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Kalif  Pořádající a vystupující 
 Kosťa P. Pořádající a vystupující 
 Kosťa J. Pořádající a vystupující 
 Donny Pořádající a fotící a zvučící 
 Worlík  Pořádající a vystupující 
 Doupina Pořádající a vystupující 
 Zdenál Pořádající a vystupující 
 Obi-Wan Pořádající a vystupující 
 Ivča Pořádající a vystupující 
 Ozzák Pořádající a vystupující 
 Ježek Pořádající a vystupující 
 Gastorm Pořádající a vystupující 
 Klárka  Pořádající a vystupující 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Úterý 29. dubna 2014 

   Opět se rok s rokem sešel a bylo tady Pálení Čarodějnic. Kdo si mohl vzít volno, už pracoval 
na Černozemní od úterního rána. Tentokrát jsme si museli postavit základnu u dětského hřiště, 
neboť na našem původním místě vyrostly nové domy jako houby po dešti. 

   V úterý se připravoval plac, stavěla hranice, dělala panna a spousta další věcí, které bylo 
potřeba zařídit. Když se setmělo, tak jsme si opekli párky a šli spát – někteří domů a někteří 
drželi stráž, tak zůstali spát na černozemní. 

Středa 30. dubna 2014 

   Ve středu odpoledne to mělo všechno vypuknout. Dopoledne jsem ještě dochystávali plac, 
řešili elektriku a šli jsme ještě na poslední poklidné jídlo do Šenku. Odpoledne se už totiž začali 
sjíždět stánkaři, přijela kapela, tentokrát - Tulipán a akce pomalu mohla začít. 

   Od tří hodin začali chodit lidi a mohli si užívat našeho programu, jako byly: soutěže pro děti, 
dětská diskotéka opékání špekáčků, které byly pro děti zdarma. Mohli si nakoupit různé 
suvenýry, jídlo a pití ve stáncích. K večeru proběhlo naše vystoupení: Zuzana, kterou jsme na 



konec po dlouhých dohadech upálili a na hranici hořela pěkné a dlouho. Poté mohla začít zábava 
pro dospělé, Tulipáni to totiž pěkně rozjeli, tančilo se až do půlnoci. Příjemné zpestření mezi 
pauzami byly soutěže pro dospělé, které taky stály za to. 

Celkově si myslím, že se nám to vydařilo, i když k večeru spadlo pár kapek, ale ani to neohrozilo 
naše nadšení!!! 

Čtvrtek 1. května 2014 

   Ve čtvrtek nás čekal opět úklid celého prostoru (naše oblíbená činnost, ale udělat se to musí). 
Tak jsme se na to s vervou vrhli, ať to máme brzo za sebou. Celkem jsme si pospíšili, neboť 
chvilku po obědě jsme se rozprchli do svých domovů smýt ze sebe dvou denní špínu a celí 
rozlámaní jsme si šli lehnout (aspoň my dva s Kalifem určitě). 
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