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Datum 6. června 2009  
   

Pořádal ITS Prace 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Fotící 
 Worlík  Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Jákob Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Janek Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 6. června 2009 

   Všichni, co jsme byli vybráni, abychom reprezentovali jméno Lucia, před naším generálním 
sponzorem, jsme se sešli kolem jedné hodiny odpolední v sobotu u Doupiny. Sešel jsem se tam 
Já s Worlíkem, Jiříkem, Verčou, Jákobem a Obi-Wanem. Jako posila nám dojel od Kubíka 
Janek. Přivítali jsme se, naskládali věci do aut a vyrazili jsme nejprve na Černozemní, bychom 
se ještě před samotným vystoupením „sťukli“. Šlo nám to vcelku dobře a asi po hodině jsme 
tedy usoudili, že jsme dostatečně připraveni, takže jsme se naskládali do aut a vyrazili jsme 
tedy do nedaleké vesničky Prace, kde jsme se měli před naším sponzorem ITS řádně vytáhnout. 
Tam jsme dorazili něco po třetí, takže jsme měli do vystoupení ještě něco málo času, takže jsme 
se šli tedy nejprve přivítat s kamarády a známými, především pak s Donnym, abychom se 
domluvili, kdy že to máme vylézt na plac a trochu se předvést. Poté co jsme trochu poseděli 
a pokecali, vyrazili jsme zpět k autům, abychom se převlékli do zbrojí a konečně odbouchali to 
domluvené vystoupení. Nebylo to špatné, zadováděli jsme se do sytosti a od diváků jsme také 
sklidili slušný potlesk, jak se jim to líbilo. Pak už jsme jenom seděli, tlačili do sebe prasátko a i 
pivečka jsme trochu popili. Sem tam jsme si všímali i divokých prasátek v nedaleké ohradě… 
Navečer si pak Obi-Wan střihl takovou malou premiéru, před lidma, s ohnivými řetězy. Poté se 
většina z nás zvedla a vyrazila zpět do Brna. Já, jak již to tradičně bývá, jsem vydržel do 
následujícího dne. Se mnou tam pak ještě, krom Donnyho, vydržel Jiřík s Verčou. 

Neděle 7. června 2009 

   Dopoledne, následujícího dne, jsme pak vstali, trochu jsme pomohli Zdeňkovi a Milanovi s 
úklidem, rozloučili se a vyrazili na zpáteční cestu do Brna. 
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