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Kalif s úpravami ostatních zúčastněných

Středa 30. dubna 2003
Tak se nám přiblížilo, všemi netrpělivě očekávané datum. 30. duben, kdy obvykle, již po tři
roky, ve Slatině pořádáme společně s divadlem Pálení Čarodějnic. A také tam podnikáme i
vystoupení. Opět, jsme požádali o výpomoc spřátelenou skupinu a to Rytíře Země Moravské,
kteří nám měli pomoci s vystoupením. To sice bylo až kolem sedmé hodiny večerní, ale pro
Nás, jako Lucius, Čaroďky začínaly již kolem deváté hodiny ráno. Bylo třeba připravit celý
prostor, připravit stoly a židličky, hranici a také postavit podium. A tak jsme si dali sraz na
place o deváté ráno. Většina těch, co jsou zapojeni v pracovním procesu, si kvůli tomu brali
dovolenou. Já jsem klasicky trošičku nestíhal a došel jsem netradičně až na půl desátou. Jaké
bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že tam je jenom Koža s Doupinou. Kdesi opodál
pobíhala paní Hrdličková. Asi o pět minut později než já, došel Charlie. Moc nás tam sice

nebylo, ale chtěli jsme to mít rychle z krku a tak jsme si vyhrnuli rukávy a lehli… ne to ne…
pustili se s nadšením do práce. Začali jsme samozřejmě s podiem. Během naší práce paní
Hrdličková dovedla několik školáků, kteří tam chystali školy. Beztak byli rádi, že se ten den
vyhnuli škole. Během montování pódia si přikvačil Worlík. Trošičku se zpozdil, protože se
chudák musel ještě stavit v práci, by tam něco podělal. Prý se jim tam podělala mašina. V závěsu
za ním došli také Pepa s Mladým Charliem. Ale nelenili a pustili se s námi do díla.
Po té co jsme poskládali pódium, školáci už měli stoly a židličky nachystané, a chtěli jsme se
vrhnout na zhotovení hranice, si došel pan ředitel Donny. Samozřejmě až někdy k obědu. Ale i
tak jsme se pustili do stavby dvou hranic. Na jedné měla být upálena čarodějnice a na druhé
menší si měli lidé dělat špekáčky. Po té co jsme pracně dostavili obě hranice, zašli jsme si s
Donnym, Charliem a Worlem, na oběd a na pivko do Tria. Platilo to divadlo. Po vydatném
obědě došla další posila, Donnyho bývalý spolupracovník z Prahy, Martin Fučík. Když už jsme
měli vše hotovo a jenom jsme tam hlídali plac, došla nějaká ženská z radnice a zvěstovala Nám
nevoli některých Slatiňáků, o tom, že obě hranice jsou blízko stromů, kterým by mohli svým
žárem docela ublížit. Nic nám nepomohly námitky a tak jsme byli nuceni obě hranice
přestěhovat. Kolem páté, jsme se většina z nás, kteří jsme nebyli převlečeni, odešli převléct.
Během toho, co jsme se převlíkali, dojeli i Rytíři Země Moravské. Přivítali jsme se navzájem a
šli jsme si na sál radnice připravit celé dnešní vystoupení. Nevypadalo to zle. Pak jsme se
přesunuli na plac, kde jsme dodělávali poslední přípravy a také jsme uvítali mnoho svých
známých. Pak se zapálily hranice a ani ne deset minut na to jsme vpochodovali na malé
prostranství před pódiem, kde jsme měli vystupovat.
A tak jsme se představili a klání mohlo začít. Jako první vypochodovali Mladej Charlie s
Pavlou. Pak následoval další souboj, ale od Rytířů Země Moravské. Vůbec jsme takhle střídali.
Jedna ukázka od Lucia a jedna ukázka od Worlobráchů. Pak následoval souboj Jiřiny s Pepou.
Musím zhodnotit, co mnoho ostatních také prohlásilo, že se jim to opravdu povedlo. Další od
nás jsme měli souboj Já s Worlem a po nás Malej Paťa s Velkým Paťou. To bylo opravdu
výborné, když Patriček, vážící tak 25kg odhodil Paťáka, vážícího něco přes 130kg. Opravdu
dobrý váhový poměr, ale stejně to Patriček zvládnul a dal taťkovi na prdel. Pak vystoupil Koža
s Donnym a po nich opět Worlobráši. Pak jsem vystoupil Já s Worlem. Nerad bych se tom více
rozepisoval, myslím, že se nám to moc nevyvedlo. Na svou obhajobu bych chtěl říct, že to byla
improvizačka. No a jako poslední vystoupil Donny s Paťákem. Po soubojích pak následovala
hromadka, kde Donny pomohl zlomit Kožichovi meč. Pak jsme se lidem poděkovali, ti nám
zatleskali a konečně jsme mohli jít popíjet. No ani moc ne, protože jsme museli dohlížet na lidi
a navíc nás kolem dvanácté hodiny čekalo poklízení stolů.
A tak poté, co nám tak úspěšně proběhlo vystoupení, jsme se ještě přivítali se známými, co
došli akorát v průběhu vystoupení, nafotili jsme se a šli jsme konečně chlastat. Worlobráši,
vlastně bych měl spíše říkat Vaškovi, opět dlouho nevydrželi a myslím, že tak kolem půl deváté
začali pakovat věci a během deseti minut odjeli. A tak jsme se s nimi rozloučili a pili jsme dál
sami. Něco po deváté hodině jsem musel jít naproti Mileně, která se ale stejně dlouho nezdržela
a už o půl jedenácté jela zase domů. Netradičně. A tak jsme popíjeli až do půlnoci, kdy přestala
hrát kapela a prohlásila večer za uzavřený. A tak hasiči zhasili oba dva ohníčky a my jsme
vyhodili zbytek lidí. Na to následovalo velké uklízení stolů, židlí a pódia. Byla to docela blbá
práce… Ale i tak jsme jí zvládli a sedli jsme si zpět k bečce, kde jsme pak zpívali a hráli na
kytaru s jednou partou z Tria. Pak jak začalo poprchávat, začali jsme pomýšlet, že se přesunem
do jedné části budovy, kde jsme předtím měli schovanou bečku a věci. Jak začalo lít, tak jsme
už nepřemýšleli, bylo rozhodnuto. Šlo se dovnitř. Tam jsme hráli, zpívali a chlastali dál až do
brzkých ranních hodin. A lidé v průběhu buď odcházeli, nebo usínali. Do úplného konce jsem

tam vydržel jenom Já s Paťasovcema, Paťa tam poslední hodinku prospal, a s Kožichovcema.
Odcházeli jsme něco kolem půl sedmé. Myslím, že se tato akce docela zdařila, až na to
vystoupení, kde se domnívám, že loňské vystoupení na Čarodějnicích 2002 bylo jistě
kvalitnější. Ale v ostatních věcech, dle mne jsme se ale jistě nenechali zahanbit. Příprava,
organizace… prostě skvělý. I s bečkou jsme si poradili. Nešli jsme domu dříve, než sykla.

Musím upozornit na drobnou chybičku v textu. Doufám, že mi to někteří odpustí. Rytíře Země
Moravské již notně dlouhou dobu nelze označovat za Worlobráchy, ale maximálně jako
Vaškovce. Tak prosím všechny rejpaly za prominutí.
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