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Datum 12. prosince 2009  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Donny Fotící 
 Kalif  Miroslav  
 Ozzák Postrach 
 Doupina Vypravěč 
 Worlík  Petr z Chátraly 
 Zdenál Z lokte 
 Jiřík Všebral 
 Kosťa P. Petřímela 
 Kosťa J. Kostělína 
 Honza V. Vojín Gumpalice 
 Morgana Vystupující 
 Verča Všeměl 
 Lenka Lenice 
 Feyd Vojín Zelenohlav 
 Obi-wan Tajný  
 Prochy Pozbyl 
 Flame Mistr Sejmihlav  
 Anička Přihlížející 
 Martin Michal  Přihlížející 
   

Zapsal Prochy s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 12. prosince 2009 

   „Tak a je to tady,“ řekl jsem si toho sobotního rána, kdy nás čekalo vystoupení na Vánočních 
trzích v Brně, městské části Slatina. Přestože na dnešek hlásili sníh a námrazu, zdálo se, že se 
tahle předpověď nevydaří. V 15.30 jsme se všichni začali na sále pomale soukat do našich 
kostýmů, a téměř chvíli na to si zopakovali scénář. No a pak jsme se pomale přemístili na 
Přemyslovo náměstí, kde jsme nachystali potřebné rekvizity. V 17.00, chvíli na to, co nás 
obklopili lidé, jsme začali s naším představením. „Prochy, teď drž půl hodiny hubu!“ zněla 
Kalifova poslední slova. Hráli jsme pohádku nesoucí název „O udřeném království“, tentokrát 
ovšem s textem ve veršované podobě. Kalif se urputně snažil porazit Worlíka, Flame si 
vychutnával mučení Honzy, Kostěny si málem vydrápaly oči kvůli „krásnému“ šohaji, Obi-
Wan létal vzduchem, Prochy se válel po zemi, Lenka mlátila do stolu nad prázdným korbelem 



a Zdenál nám předvedl jeho skvělé akrobacie seskokem z okna. Díky dostatečné přípravě jsme 
zvládli jak verše, tak i různé potyčky a akční scény. Lidé se smáli nad vtipnými verši 
a komickými situacemi. Dostatečná příprava se ukázala též na téměř nulové nervozitě nás členů 
Lucia, což se projevilo i během vystoupení. Sklidili jsme velký potlesk, lidé si nás chválili. 

   Po vystoupení se konala rada organizačního jádra a rada rytířů. Někteří z nás skončili v 
hospodě, jiní jeli domů. Můj názor na vystoupení: Velice povedené, měli bysme hrávat častěji. 
Ovšem pokaždé na jiném místě a před jiným publikem. 
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