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Datum 16. záři 2006  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Lucius Bojující  
 Rytíři Země Moravské Bojující  
 Potulní Rytíři Bojující  
 Miroslavští z Miroslavi  Bojující  
 Carpe Diem Bojující  
 Soldat Bojující  
 Extractor  Bojující  
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 16. září 2006 

   Loni na jaře, jsme se po pěti letech naší existence rozhodli, vytrhnout obyvatele Slatiny z 
jejich povětšinou nemnoho barevného stereotypního života a přinést jim alespoň trochu 
neobyčejné a nevšední zábavy a povyražení a to tou formou, jakou jsme nejlépe schopni a to 
historickým šermem. Pravda, již od roku 2002 jsme se pravidelně ve Slatině touto formou 
několikrát prezentovali a to každoročně na Pálení Čarodějnic, ale nikdy ne v takové míře, jako 
vloni na nultém ročníku akce - „Odpoledne plné šermu a zábavy", nebo jak my v Luciu jsme 
tuto akci pojmenovali - „Betálné Slatinské šermířské odpoledne". A protože jsme s loňskou 
akcí byli spokojeni a (dle ohlasu jaký tato akce vyvolala) diváci také, rozhodli jsme se tuto akci 
letos zopakovat. A tak třetí sobotu po letních prázdninách, 16. září, jsme na hřišti na 
Černozemní ulici tuto loňskou akci zopakovali. A protože máme hodně kamarádů z dalších 
šermířských skupin, nebylo tedy divu, že nás přijeli šermířsky podpořit hned šest dalších 
šermířských skupin. A tak se nás tam tedy sešlo na sedm skupin, zabývajících se historickým 
šermem - Rytíři Země Moravské, Potulní Rytíři, Miroslavští z Miroslavi, Carpe Diem, Soldat, 
Extractor a my - Lucius. Většina z nich, krom Miroslavských z Miroslavi a Extractoru z Brna, 
se již vloni účastnila nultého ročníku. 

   Akce započala o něco později, než bylo plánováno a to chvíli před půl třetí. Moderátor Jiří 
Šebela nejprve přivítal diváky, a to nejen malé, ale i velké, poděkoval sponzorům a pozval první 
skupinu, aby se předvedla svým šermířským uměním, na kolbiště. A tak před diváky 
předstoupili Rytíři Země Moravské se svým rytířským turnajem. Po nich se pak předvedli 



Potulní Rytíři ze Šumperka, stejně jako vloni, se svou velice vtipnou katovnou. Miroslavští z 
Miroslavi divákům pak sehráli scénku o tom, čím musel projít malý chlapec, jak vyrostl v 
mladíka, aby se pak, až dospěje do věku jednadvaceti let, z něj mohl stát rytíř. Též byl dán 
prostor dětem, aby v soutěžích, které mistrně moderoval náš kamarád Jirka Šebela, mohli vyhrát 
nemálo cen. Děti se též mohli v průběhu odpoledne „vyřádit" na atrakcích, jako skákací 
nafukovací hrad, či horolezecká stěna ve tvaru láhve, které zapůjčila Coca Cola, popřípadě 
zasoutěžit si v soutěžích, které připravila Fantázie. 

   Něco po čtvrté se svým šermířským a divadelním uměním předvedla Carpe Diem. Po nich 
byl dán prostor opět soutěžím pro děti, aby kolem páté hodiny mohlo dojít ke zlatému hřebu 
odpoledne a to ke křtu malého Libora, synka jedné naší kamarádky a kamaráda od nás z Lucia. 
Pak došlo k lítému boji mezi všemi zúčastněnými skupinami, v polovině, kvůli zpestření, na 
chvíli přerušenému tancem dvou břišních tanečnic. Poté opět pokračovaly soutěže pro děti, 
přerušené pouze dvakrát vystoupením naší skupiny Lucius a následně skupiny Soldat, až do 
sedmi hodin, kdy pro diváky, především pro ty velké, začala hrát k tanci a poslechu, folková 
hudební kapela Courage. Vyvrcholením večera pak byla jednotlivá vystoupení šermířských 
skupin s ohněm. Nejprve se s ohněm předvedly skupiny Extractor a Miroslavští z Miroslavi 
a po nich jsme se pak předvedli my - skupina Lucius, se svou „Novou Ohňovou Show". Oproti 
loňsku se nám ji podařilo udělat za naprosté tmy, která vystoupením s ohněm vždy přidá velice 
na efektu, takže věřím, že potlesk diváků, nebyl jistě pouze ze zdvořilosti. Děti se pak rozešli s 
rodiči do svých domovů, by zalehli do svých postýlek, a na hřišti pak zůstali jenom dospělí 
diváci, aby poslouchali hudbu, a popřípadě na ni i tancovali, hudební kapely Black Unicorn. Ta 
se také v závěru večera, chvíli před půlnocí, s diváky rozloučila. 

   V závěru bychom rádi poděkovali všem, samozřejmě i sponzorům, kteří nám usnadnili 
přípravu této akce a jmenovitě pak panu Komárkovi, za poskytnutí ubytování a zázemí pro 
šermíře, technickým službám za odvoz odpadků, hasičům za požární dozor, Fantázii za soutěže 
pro děti a též všem zúčastněným za vytvoření bezvadné atmosféry, která tam po celý čas akce 
vládla. 

   V neposlední řadě bychom též rádi poděkovali městské části Brno Slatina, která nám vůbec 
umožnila tuto celou akci pořádat. 
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