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Datum 8. -10. července 2016  

Pořádal Alternus Dolní Kounice 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící 
 Worlík Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Jája Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Filip Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Mirek  Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Bel Vystupující 

Zapsal Filip s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 8. července 2016 

   Hlavní program se konal v sobotu. Vyjeli jsme v pátek, kolem 17:00. Někteří členové vyjížděli 
ze Slatiny a někteří ze svého domu. Pár lidí mělo přijet na akci až v sobotu. Já jsem jel v autě s 
Donnym, Michalem a Mirkem. Cestou jsme se jednou zastavili na benzínce. Cesta trvala zhruba 
tak hodinu a půl, nejsem si jist. Když jsme dojeli do Dolních Kounic ke klášteru Rosa Coeli, 
vystoupili jsme z auta a šli obhlédnout terén. Cestou na zahradu klášteru, kde jsme se měli 
ubytovat, jsme se potkali s několika lidmi z různých šermířských skupin, kteří už na místě byli. 
Obhlédli jsme si zahradu a zvolili místo, kde budeme stavět stan. Poté Ozzy dojel s vozíkem na 
zahradu a začali jsme stavět stan atd. Nejdříve jsme postavili stan a následovně se začali stavět 
židle, stůl a lavičky. Potom si všichni dali věci do stanu a zvolili si místo ke spánku. Když už 
se vše nachystalo, většina členů zasedla za stůl a už se jen popíjelo do noci. 

 

Sobota 9. července 2016 

   Když se všichni probudili, tak nám bylo řečeno, že se za chvíli bude konat průvod. Pomalu 
jsme se začínali oblékat do historických kostýmů. Ostatní skupiny se také chystaly a strojily. 



  Poté se všechny skupiny sešly před klášterem Rosa Coeli. Seřadili jsme se do zástupu a vyšli 
jsme. 
   Celý průvod došel na kounické náměstí a tam se slavnostně a veřejně oznámila akce. Průvod 
trval tak 10 minut. Když průvod skončil tak jsme sešli do svého ležení. Na dvoře kláštera začínal 
program, lidé přicházeli, na rožni se peklo prase, Plný Břuch vytvářel dobová jídla…. Bylo nám 
oznámeno, že kolem třetí budeme hrát Janu z Torfu. Tak jsme čekali do těch třech hodin, během 
čekání přijelo zbytek členů. Když se už blížila třetí hodina, tak jsme se začali oblékat do 
kostýmů, připravovat kulisy a postupně jsme se přesouvali na nádvoří. Během představení bylo 
pár problémů, padala plenta, protože byl silný vítr. Ale i tak jsme dosáhli potlesku. Po ukončení 
našeho čísla jsme zase vše uklidili (kromě plenty) a převlekli se do něčeho pohodlného. 
Poslední naše představení, Andělé a Démoni, nás čekalo až o půl desáté. 
   Do té doby se jedlo, pilo a chodili jsme se dívat na představení jiných skupin. Na place se 
vystřídalo několik šermířských skupin. Půl hodiny před ohňovkou se začaly namáčet louče, 
vějíře, a hole do hořlaviny.  Kvůli více prostoru jsme museli účinkovat na parkovišti před 
klášterem. Plentu jsme přemístili na parkoviště, rozmístili jsme reproduktory. I tak jsme 
účinkovali trochu později, jelikož koncert kapely Metanoon se trochu protáhl. Myslím si, že 
Ohňovka vyšla bez problémů, znovu jsme obdrželi potlesk. Plentu a aparaturu jsme ještě půjčili 
posledním účinkujícím. Skupině Novus Origo. Poté jsme to vše uklidili. Několik členů mělo 
ještě toho večera odjet domů, tak si šli sklidit svoje ležení a odjeli. Nakonec nás zbylo jenom 
šest. Chvíli jsme seděli, bavili se a potom jsme šli spát. 
 

Neděle 10. července 2016 

   Hned jak jsme se probudili, tak jsme začali balit. Nejdříve jsme vše uklidili ve stanu. Klárka s Malou 
Kosťou odjeli dříve. Zůstali jsme tam jenom tři: Kalif, já a Gastorm. Následně jsme rozebrali židle, stůl 
a lavičky. Poté jsem s Gasem rozebral stan a Kalif zatím dojel s vozíkem. Vše jsme potom naložili do 
vozíku. Už jsme se jen rozloučili a vyjeli jsme. Ale ještě před klášterem jsme upravovali věci ve vozíku, 
jelikož auto bylo moc zatížené. Následně už nebyl žádný problém, zavezli jsme Gase domů, vozík jsme 
zaparkovali u Ozzáka a potom mě Kalif zavezl domů. 
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