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Datum 30. dubna 2007  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Monička Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Honza V. Vystupující 
 Veronika Vystupující 
 Morgana Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Sluníčko Vystupující 
 Mladej Charlie  Vystupující 
 Gába Vystupující 
 Jarin  Vystupující 
 Amraz Vystupující 
 Bratři Peckoslavové Vystupující 
 Lukáš zvěd Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pondělí 30. dubna 2007 

   Tak jsme dostali od úřadu příležitost, abychom se pochlapili a předvedli se, jaké to vlastně 
tradiční pálení čarodějnic, dokážeme uspořádat. A taky, že jo. Den předtím jsme postavili 
hranici, o kterou jsme v noci, vlivem nedbalosti a nezodpovědnosti jednoho našeho člena, 
málem přišli. A několik týdnů předem jsme si cvičili vystoupení na motivy staré anglické 
legendy Zuzany z Amesbury. Zuzanu nám výborně ztvárnila Malá Kosťa a padoucha 
inkvizitora si zase sehrál Kožich. 



   Od rána jsme tedy připravovali plac, nosili židličky a stoly, hlídali hranici a vůbec se 
připravovali na to, až přijde odpoledne a u bran stane první návštěvník. No a ve čtyři to konečně 
mohlo začít. Začátek měl trošku zpoždění, protože nastaly nějaké menší komplikace s 
elektřinou, ale pak se to konečně rozběhlo a vše fungovalo "bez problémů". 

   Odpoledne bylo naplněno diskotékou pro děti, prokládanou soutěžemi a navečer jsme 
konečně sehráli Zuzanu, která byla zakončena vzplanutím hranice. Alespoň co jsem si všiml já, 
divákům se toto představení velice líbilo. 

   Po nás pak, až do půlnoci hrála kapela, jenom kolem desáté byla přerušena vystoupením 
našich břišních tanečnic, Kosťěn. A aby na ně bylo v noci pěkně vidět a navíc, aby jim nebyla 
zima, tak jsme je doprovodili pliváním ohně. 

   No a po půlnoci byl tedy program ukončen, nenápadně jsme vyhnali poslední návštěvníky 
a konečně jsme mohli trochu spočinout, protože pro nás akce stále nebyla skončena.  
Následující den nás totiž čekal úklid. 

 
klf 


