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Datum 4. září 2010  
   

Pořádal obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice 
   

Zúčastnili se Donny Zvučící a fotící 
 Kalif  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Martin Michal  Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Nikola Vystupující 
 Mirek  Vystupující 
   

Zapsala Kosťa J. s úpravami ostatních zúčastněných   

 

Sobota 4. září 2010  

   Na první zářijovou sobotu jsme byli pozváni na burčákové slavnosti do Horních Bojanovic. 
Po minulé zkušenosti jsme se všichni opravdu moc těšili, protože místní jsou opravdu úžasné 
publikum. Hned po příjezdu, kdy jsme ještě ani nestihli otevřít šatnu, se nám dostalo 
občerstvení v podobě několika láhví vína, ovšem bylo ho pochopitelně zapovězeno pít až do 
noci. Na odpoledne jsme si přichystali vystoupení „Jana z Torfu", které diváci náležitě ocenili 
velkým potleskem. Musím říct, že i z naší strany se vše povedlo a vystoupení nemělo jedinou 
chybičku. No a pak jsme jen čekali, až se setmí a my jsme mohli předvést naši velkou ohňovou 
show. 

   Čas vystoupení se trošku protáhl, takže jsme všichni malinko promrzli, ale první plápolající 
ohýnek nás už zahřál. Ohňovka, stejně jako odpolední vystoupení, se divákům moc líbila 
a sklidili jsme velký aplaus a to dokonce dvojitý, když cca za 10 min po skončení ohňovky ještě 
kdosi do mikrofonu vyhlásil cosi, že právě jste viděli skupinu historického šermu Lucius. No 
a pak jsme se pomalu převlíkli, sbalili, naložili auta, ale ještě před odjezdem jsme si s Kosťou 
P. neodpustily ochutnat místní burčák, a že to byla mega ochutnávka - celé dva litry nám vnutili, 



ale statečně jsme se s tím popraly v autě při zpáteční cestě. Horní Bojanovice jsme sice opouštěli 
neradi, ale za to s blaženým pocitem dobře odvedené „práce". A tak jako již jsem psala před 
dvěma lety, tak píši i teď, že bychom byli velmi rádi, kdybychom na burčákové slavnosti byli 
pozváni i někdy příště. Tak snad se nám to opět splní. 

 

ksj 


