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Datum 30. dubna 2015  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Kalif  Pořádající a vystupující 
 Kosťa P. Pořádající a vystupující 
 Kosťa J. Pořádající a vystupující 
 Donny Pořádající a fotící a zvučící 
 Worlík  Pořádající a vystupující 
 Doupina Pořádající a vystupující 
 Zdenál Pořádající a vystupující 
 Obi-Wan Pořádající a vystupující 
 Ivča Pořádající a vystupující 
 Ozzák Pořádající a vystupující 
 Ježek Pořádající a vystupující 
 Gastorm Pořádající a vystupující 
 Klárka  Pořádající a vystupující 
 Freddie Pořádající a vystupující 
 Feyd Pořádající a vystupující 
   

Zapsala Doupina s úpravami ostatních zúčastněných  

 
Středa 29. dubna 2015 

  Ve středu byl sraz na hřišti na Černozemní ulici v 15:00 h., kluci postavili stany, nachystali 
hranici a holky nachystaly pannu na upálení. Potom byla volná zábava. 

 

Čtvrtek 30. dubna 2015 

   Ve čtvrtek jsme byli na místě všichni už od rána. Chystaly se židle, stoly, ohraničení placu, 
zvuk a vše, co bylo potřeba k dobrému rozjetí akce. Potom jsme si nachystali věci na soutěže. 
Mezitím přijeli stánkaři, postavili stánky a na místě to začalo vypadat, že se opravdu bude něco 
dít. :-) 

   V 16:00 h. jsme vše s Ozzym zahájili a čekali na příval čarodějnic a ostatních hostů. Z 
množství dětí jsme zklamáni rozhodně nebyli, byl to masakr jako každoročně :-) a opravdu jsme 
měli všichni co dělat. Naše silná trojka Ozzy, Obiš a moje maličkost si fakt nemohla ani na 
chvíli vydechnout. 



   Po finálním vyhlášení miss a missáka čarodějnic se vše malinko uklidnilo a všichni se šli 
chystat na následné vystoupení Jana z Torfu. 

   Vše klaplo tak jak mělo, takže po vystoupení mohla nastoupit kapela a bavit lidi až do půlnoci. 
O přestávkách mezi hraním jsme s Ozzym udělali ještě soutěže pro dospělé a ve 22:00 h. byla 
malá ohňovka. 

  O půlnoci jsme se se všemi rozloučili, uklidily se stoly a všichni se těšili na páteční ráno, až 
se budeme moci „hrabat v odpadcích“ tzn. uklízet vše, co nám tam návštěvníci zanechali. 

 

Pátek 1. května 2015 

   V pátek jsme se sešli a za deště jsme se směle pustili do toho, aby bylo hotovo. 

A bylo hotovo a hurá mohlo se jít domů. Takže zase za rok na stejném místě :-) 

Pa Vaše Doupi
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