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Datum 19. - 21. června 2009  
   

Pořádal město Jemnice Jemnice 
   

Zúčastnili se Kalif  Vystupující 
 Donny Vystupující, zvučící a fotící 
 Doupina Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Jákob Vystupující 
 Bílý Ďábel Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Martin  Vystupující 
 Honza V. Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Flame Vystupující 
 Lenka Vystupující 
 Anička Vystupující 
 Igor  Vystupující 
 Rozárka Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Soňa Fotící 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 19. června 2009 

   Kolem páté jsme přijeli na místo a měli jsme hodinu na to, abychom se připravili na první 
průvod. Rychle jsme vyházeli věci do tělocvičny, kde jsme měli spát, převlékli se do kostýmu 
a vyrazili. V prvním průvodu se otevíralo sedm hospod, při té sedmé už všechny bolely nohy, 
ale nakonec jsme to zvládli a mohli se jít bavit. Někteří šli zpátky do tělocvičny na víno a zbytek 
si šel zajezdit na autíčka. Na tento večer byla vyhlášená večerka na jednu hodinu, neboť nás 
následující den hodně čekalo. V jednu jsme všichni zalehli a spali, teda kromě mě, protože jsem 



si nevědomky lehla vedle Jákoba, který celou noc strašlivě chrápal. Ráno, poté co jsem se 
probudila nevyspalá, jsem mu za to taky pěkně vyčinila. 

Sobota 20. června 2009 

   Ráno v devět hodin byl druhý průvod tzv. budíček, na ten šla jen část skupiny, další část 
stavěla stan a třetí část uklízela nepořádek z pátečního večera. Třetí průvod následoval v deset 
hodin, ale naštěstí byl krátký. 

   Ve dvě hodiny nás čekal hlavní průvod a souboje před královnou. Tentokrát se před královnou 
měli ukázat Donny a Kalif, Worlík a Jiřík, Jákob a Obi-Wan. Myslím si, že se souboj všem moc 
povedl, hlavně obdivuji Jákoba a Obi-Wana, protože teprve ráno zjistili, že budou mít souboj 
a nakonec to zvládli perfektně. Po tomto průvodu jsme měli čas do večera, kdy nás čekala Velká 
ohňová show. Šli jsme se podívat na stánky do města, koupit si nějaké dárky anebo jen tak na 
pivo. Před ohňovkou nám ještě Honza uvařil večeři na posilněnou a mohli jsme jít na to. 
Ohňovka se nám podařila, diváci vypadali spokojeně a sklidili jsme velký aplaus, tak jsme byli 
také všichni spokojeni, ale hlavně po celém dnu pořádně unaveni. Chtěli jsme jít hned spát, ale 
Donny nás nepustil, s tím že nám chce ještě něco říct. A tak jsme na ten jeho proslov čekali půl 
hodiny, hodinu, hodinu a půl a někteří z nás už pomalu usínali i ve stoje. Pak to ale přišlo, byli 
jsme všichni svolání na jedno místo a byl plácnut Jiřík na rytíře Jiříka ze čtyř dvorců. Nastala 
velká gratulace, trochu se to ještě zapilo, ale postupně všichni odpadli a šli spát. Já jsem po 
minulé zkušenosti s Jákobovým chrápáním šla radši spát k Honzovi do jiné místnosti a bylo mi 
dobře. 

Neděle 21. června 2009 

   Tak jsme to všechno sbalili, uklidili, zašli si na zmrzlinu a hurá domů! 

 
ksp 


