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Datum 19. - 21.  června 2015  
   

Pořádal město Jemnice Jemnice 
   

Zúčastnili se Kalif  Vystupující 
 Donny Vystupující, fotící a zvučící 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Ivča Vystupující 
 Gastrom Vystupující 
 Klárka Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Freddie Vystupující 
 Ježek Vystupující 
 Mirek Vystupující 
 Michal  Vystupující 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 19. června 2015 

   Na tuto akci se všichni vždycky moc těšíme. V pátek jsme se postupně sjížděli v Jemnici, 
podle možností jak kdo mohl opustit práci a vyjet. Zase jsem měla v autě Malou Kosťu 
a Zdenála, tak nám cesta utíkala poměrně rychle. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli se podívat 
k zámku za ostatními. Naštěstí už měli zabraný stůl, tak jsme se jen přidali. Večer probíhal 
celkem v poklidu, kapela hrála dobře, tak jsem občas i zatrsali, mrkli se na ohňovou show 
a ohnivý tanec dalších skupin. 

Ráno měl být brzo průvod, tak jsme chtěli jít spát už v jednu, ale na poslední chvíli se čas 
průvodu posunul na pozdější hodinu a prodloužila se i večerka, což se někomu stalo osudným… 



A sice já (vzhledem k tomu že jsem nemohla pít) jsem šla spát dříve a v noci mně vzbudil malý 
Kostík, že zakopla o lešení, když šla tancovat a bolí ji noha, tak neví, jestli bude další den 
vystupovat… 

Sobota 20. června 2015 

   Tak nejhorší obavy se potvrdily a Malá Kosťa měla asi vyvrtnutý kotník, no každopádně na 
něho nemohla moc šlapat, takže o účasti ve vějířích a navíc ještě v souboji na louče se mnou 
nemohla být řeč. Ve vějířích jsme ji prostě škrtli a nacvičil s holkami verzi pro pět místo šest 
vějířnic. U loučí jsme dlouho špekulovali, přes různé zástupy, nové dvojice až vyjmutí loučí 
z ohňovky (což Donny samozřejmě protestoval). Nakonec vzhledem k mému stavu jsme zvolili 
nové dvojice a vyhrál to Obi-Wan s Ivčou.  

Takže místo průvodu jsem s Malou Kosťou celé odpoledne učila Ivču a Obi-Wana souboj na 
louče. Samozřejmě si ho upravili po svém, ale s tím se počítalo ;-). 

Před samotným vystoupení se udála ještě další radostná událost a sice Obi-Wan byl pasován na 
rytíře. Spáchali jsme to v zámeckém lesíku, za přítomnosti všech členů. Po velkých gratulacích 
jsme se zase vrátili do práce, a sice k tréninku změněných vějířů a souboji na louče.  

Naštěstí jsme lidé učenliví a večer dopadla ohňovka moc dobře. Po ohňovce následoval 
ohňostroj, což se Arnymu moc nelíbilo, ale Ivča s Obišem ho uklidňovali, tak to zvládl.  

Poté jsme se vrátili do našeho ubytování a popíjeli pivečko a vínečko, někteří skoro až do rána… 

Neděle 15. června 2015 

   Celkem jsme se vyspali, neboť Ozzák spal ve vedlejším pokoji, tak nám tam ráno 
nepochodoval…. ☺ 
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