
Vystoupení v Ivančicích 2015 
 

 
Datum 26. září 2015  
   

Pořádal obec Ivančice Ivančice 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící a fotící 
 Worlík  Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Jája Vystupující 
 Ivča Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Freddie Vystupující 
 Mirek  Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Nikola Vystupující 
 Bel Vystupující 
 Petr Vystupující 
 Honza junior Vystupující 
 Honza velký Vystupující 
 Hippísák Vystupující 
   

Zapsal Michal s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 26. září 2015 

   Byla jasná, celkem klasická sobota. Tato sobota byla ale něčím výjimečná. Na Lucius čekalo 
první vystoupení v Ivančicích. V Ivančicích jsme měli předvést velkou ohňovou show.  

   Nikdo z Lucia nevěděl, co nás tam čeká. Sraz byl jako vždy na Doupově. Naložili jsme věci 
a hurá do Ivančic. Při příjezdu do Ivančic na mně padla tréma, zahlídl jsem davy lidí hlavu na 
hlavě. Auta jsme zaparkovali u pódia a odložili si věci do domu, který byl věnován památce 
Alfonse Muchy. 



   Na pódiu hrála živá hudba, která pomáhala překonat zimu, která tam byla. Lucius měl ještě 
chvíli času, než mělo začít naše vystoupení a každý si zkracoval chvílí volného času jinak. 
Někteří poslouchali živou hudbu, jiní se šli podívat po okolí, někteří se zahřáli svařákem. 

   Začalo se stmívat a to bylo znamení, že je čas se jít převlíkat. Mezitím přestala hrát kapela 
a to byl signál, že jsme na řadě my. Vystupovat jsme měli před pódiem, kde hrála kapela, museli 
jsme ale udělat pár úprav před vystoupením: lavičky jsme museli posunout dál, protože plac 
pro naše vystoupení byl příliš malý a o zranění nikdo nestál. 

   Zhasla světla, začala hrát hudba a Kalif se objevil uprostřed placu s kápi na hlavě a proplivy 
k sobě začal svolávat loučaře. Ti se postavili do rohů a mohla začít ohňová show. První 
představení si vzal na starost Obi-Wan s řetězy a byl bezchybný, podařilo se mu sklidit velký 
úspěch. 

   Další na řadě byl souboj s holemi Kalif proti Fredymu. Fredymu sice zhasla jedna část ale ani 
tak představení neztratilo efektivitu a krásu :-). Na place se objevila Ivča a proti ní stál Obi-
Wan, oba měli dvě krátké hole a jejich souboj byl doplňován proplivy od Ozzyho a Feyda. Na 
řadu přišlo akrobatické vystoupení s holemi, toto vystoupení mi přijde náročné, a proto to dělali 
jedni z nejzkušenějších z Lucia: Obi-wan, Kalif a Gastorm. 

   Vystoupení bylo také bezchybné a sklidilo jako všechny čísla veliký úspěch. Na place se 
objevilo pět šikovných tanečnic a to znamenalo, že jsou na řadě vějíře. Celé vystoupení 
zakončili plivači a mezi nimi se objevil: Kalif, Ozzák, Fredie, Feyd, Obi-Wan, Mirek a moje 
maličkost. Po plivačce nás čekala děkovačka a úklid. A potom všichni hurá domů :-). Myslím 
si, že celé vystoupení si užili jak diváci, tak i Lucius… 
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