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Pořádal Lucius Bořetice 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Bílý Ďábel Vystupující 
 Feyd Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 14. května 2011 

   Na sobotu 14. května jsme byli pozváni, abychom u vinného sklípku, nedaleko 
Novomlýnských nádrží, spáchali svou ohňovou show, na jednom menším firemním večírku. 
Vzhledem k tomu, že jsme již dopředu věděli, že prostor pro produkci nebude dostatečně velký, 
vyloučili jsme ze hry naši Velkou Ohňovou Show, jelikož třeba se souboji bychom se tam 
nikam nevtěsnali. Bylo to těžké, ale nakonec jsme to nějak poskládali. Měl začínat Obi-Wan s 
řetězy, následován Velkou Kosťou, coby břišní tanečnice s vějíři a nakonec Feyd s ohnivými 
šňůrami. Pak plivačka a závěr. Sestříhali jsme hudbu a mohli jsme cvičit. Po sestříhání jsme 
utrpěli menší šok, jelikož jsme zjistili, že naše Malá Ohňová Show se od té Velké časově moc 
neliší. Dostali jsme se přes 20 minut! Alespoň, že lidí stačila polovička. 

   V sobotu jsme se sešli všichni u Ozzáka kolem sedmé, v plánu bylo nachystat ohňovkové 
věci, naložit je do auta a alespoň jednou si to celé sjet, než vyrazíme. Jenže Ozzák byl aktivní, 
všechno nachystal během odpoledne, takže nebylo co na práci a tak jsme jenom naložili auta 
a vyrazili na Černozemní, kde jsme si celou ohňovku dvakrát sjeli. Kolem osmé jsme se pak 
naskládali do aut a vyrazili směr Bořetice. 

   Tam jsme také po necelé hodině jízdy dojeli. Ze všeho nejdříve jsme si šli vybrat plac. Ten 
jsme si vytýčili za necelou půlhodinku. Byl docela velký, teoreticky bychom se tam vešli i se 
souboji, ale celý byl do kopce a dost hrbolatý… nebezpečné by to bylo. Pak už jsme se dali do 
samotné přípravy. Namočit nářadí, zapojit aparaturu a převléct se, abychom to vše v jedenáct 
večer mohli spustit. 



   Ohňovce jsme nechali klasický začátek a konec, pouze na místo přicházejících a na konci 
odcházejících loučařů tam korzovali plivači. Jinak se tam opět předvedl Obi-Wan se svými 
řetězy, kdy opět sklidil řádný potlesk. Velká Kosťa, co by břišní tanečnice, se předvedla s vějíři 
na svůj oblíbený Mistaneek. Feyd tento večer zažil svoji premiéru před diváky se zapálenými 
šňůrami a mohu říci, že docela úspěšnou. 

Tato ohňovka byla sice pojmenována jako Malá, ale na závěrečném potlesku to vůbec nebylo 
poznat. Divákům se opravdu líbila. Po té jsme se pak v rychlosti sbalili, rozloučili se, naskládali 
do aut a vyrazili zpět, směr Brno. 
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