
Vystoupení na Sovinci 2013 
Foto 

 
Datum 2. - 4. srpna 2013  
   

Pořádal Mlok  Sovinec 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Ježek Vystupující 
 Nikola Přihlížející 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 2. srpna 2013 

   V pátek jsme dojeli na Sovinec. Tentokrát jsme nejeli v koleně, ale každé auto samo, tak se 
třeba stalo, že tam Ježek na nás čekal již od tří. Ale důležité bylo, že jsme se sešli, trochu jsme 
popili a šli spát. 

 Sobota 3. srpna 2013 

   Kluci opět zahájili sobotní ráno kratší vystoupením na meče. Vzhledem k tomu, že Obi-Wan 
byl ještě ráno lehce společenský unavený, zahájili jsme to vystoupením Jana z Torfu. Už první 
bitva mi dala pěkné zabrat, neboť vedro bylo opět a pro Sovinec typicky od rána. 

   Na druhé vystoupení už byli Templáři. Vedro bylo ještě horší, tak už jsme mysleli, že se Obi-
Wan při závěrečné akci vyvrátí, neboť se ještě rozkašlal z všudy přítomného prachu, ale 
nakonec to ustál a vystoupení bylo krásné. 

   Třetí vystoupení byla za Jana z Torfu, ale tentokrát jsme vymysleli, že budeme dělat v první 
bitvě řady - čímž jsme si mohli v tom hrozném vedru i slušně odpočinou. Vystoupení bylo o to 
lepší, tak jsme to zakomponovali, jako stálý prvek do tohoto vystoupení. 

   Samozřejmě byla ještě bitva - ale hrozně to natahovali, tak tam kluci museli sedět snad hodinu 
ve zbroji. 



   Tentokrát byla vyžadována ještě na večer ohňovka, tak jsme si řekli, že uděláme kratší verzi 
našeho vystoupení s Ohněm: Andělé a démoni. My s Kosťou jsme se tedy po závěrečné bitvě 
odebraly do sklepení zopakovat si vystoupení s vějíři. 

   Večer jsme ty ohňové vystoupení zahájili my a po nás byly další skupiny. Rádi, že vše máme 
zdárně za sebou, odebrali jsme se na pivo. 

Neděle 4. srpna 2013 

   Opět nás čekalo to samé v bledě modrém jak v sobotu. Opět někteří při sobotním pití 
nezklamali a tak se nám Obi-Wana a Kalifa nedařilo vzbudit. Nakonec se vzbudili a my jsme 
mohli zahájit nedělní vystoupení v opačném pořadí tedy: Templáři, Jana z Torfu a Templáři. 
Po odpoledním vystoupením už jsme byli vyřízení a tu nám pomohlo počasí a začalo pršet, 
takže nakonec se závěreční Templáři nekonali a my jsme mohli jet domů :-). 

 

ksp 


