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Datum 15. - 17. dubna 2016  
   

Pořádal Mlok  Sovinec 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící 
 Worlík  Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ivča Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Freddie Vystupující 
 Honza velký Vystupující 
 Mirek Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Filip  Vystupující 
 Honza junior Vystupující 
 Míša F. Fotící 
 Bel Vařící 
 Petr Vařící 
   
Zapsala Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 15. dubna 2016 

   Tak jsme se konečně po roce vydali vystupovat na Sovinec! Bylo to peklo se domluvit, ale 
podařilo se. Hlavním důvodem určité nechuti byla kumulace akcí v následujících týdnech. 
Týden po Sovinci měla být bitva v Libušíně a hned následující pak naše stěžejní akce Pálení 
čarodějnic. 

Vyrazili jsme v pátek postupně po jednotlivých autech. Já jel v autě s Feydem, společně 
s Worlíkem a s Gasem, které mělo nějak podezřele hlučná kola – mluvím o autě, ne o Gasovi. 
Až postupem času jsem se dozvěděl, že nemělo v příliš dobré kondici brzdy – stále mluvím o 
Feydově autě. Ještě že nedošlo k žádné krizové situaci na dálnici. Po asi hodinové jízdě jsme 
dorazili před hrad Sovinec, kde již čekal Donny s klukama a Obiš s Ivčou a Arnem. Asi v zápětí 



po nás pak dorazila jedním autem Bel s Petrem a s Honzíkem a hned v závěsu pak Ozzy 
s přívěsem. 
Přivítali jsme se, Feyd mi podal berle a šel jsem s Donnym do hradu vyjednat ubytování. 
Během následující hodiny, kdy jsme se ubytovávali, jsem pak zjistil, že jsem doma zapomněl 
bombu na vaření a Ozzy doma nechal komplet plivací sadu (plivačky a směs na plivání),  takže 
jsme pak složitě domlouvali jak věci následující den na hrad dostat. Ještě že měl až následující 
den dorazit Fredie s Míšou. Horší bylo to, že signál na hradě se rovnal nule a Doupina je jak 
důchodce, který nebere telefony. Ale dobrá věc se zdařila. 
Pak už byl večer, něco málo jsme pojedli a otevřeli jsme svoje petky s pivem, tedy kdo měl, bo 
byli tací, kteří těžce podcenili situaci, a mohla začít večerní zábava. 

 

Sobota 16. dubna 2016 

   Tak takhle dobře jsem se opravdu dlouho nevyspal. Spal jsem téměř až do desíti. Vstal jsem, 
oblékl jsem se a sešel dolů do kuchyně, abych zjistil co se děje. Dole jsem pak našel 
rozbořeného Obiše s Klárkou, kteří to předchozí večer trochu protáhli. No snad to nebude mít 
vliv na jejich výkony. Dozvěděl jsem se pak, že Bel je už s kuchyní na místě a na ranní 
předváděčku šel Worlík s Feydem. A prý byli dobří. V tuto chvíli jsme měli asi 2 hodiny do 
prvního vystoupení. Dal jsem Obišovi a Klárce vybrat, čím chtějí začít. Nakonec plán soboty 
byl jasný: Johanna – Templ – Johanna. Zhruba ve stejnou chvíli dorazil Fredie s Míšou 
s bombou, plivací sadou a pečivem. Velice rychle jsme zjistili, že Fredie se pro bombu vůbec 
nemusel stavět, protože ta byla naprosto prázdná. Už asi přes rok… 

Ve dvanáct jsme spustili naše vystoupení Jana z Torfu. Nádvoří bylo narvané a nám se všechno 
vydařilo. Žádné zranění, žádná zbraň zlomená. Začátek tedy dobrý. Jediné, co nevyšlo, bylo, 
že si únava na Klárce vybrala svou daň. Po vystoupení se nám málem složila, ale dostali jsme 
do ní trochu vody a za deset minut byla jak rybička. Tím nemyslím – jen leknout. Ale jinak 
vystoupení bylo bezchybné a tak jsme se zašli zchladit na nejspodnější nádvoří na jedno točené. 
Další v pořadí pak bylo vystoupení Militia Christi ve dvě hodiny a v pět pak opět Jana z Torfu. 
Pak jsme se převlékli do civilu – mluvím stále o kostýmu – a už jsme měli trochu více volno, 
které jsme hlavně strávili u Petra a Bel v kuchyni. Někteří se rozutekli do hospody, ale kolem 
sedmé jsme tam většina sešla. Jakmile zapadlo slunko, z bezpečnostních důvodů, s ohledem na 
moje koleno, jsme se přesunuli před konírnu, kde jsme v soukromé zábavě vydrželi, někteří i 
přes půlnoc. 
 

Neděle 17. dubna 2016 

  Ráno jsem vstal opět až v deset. Dříve nebyl důvod. Asi ve stejnou dobu mne navštívil Monty, 
zda bychom nemohli jako první naše nedělní vystoupení nasadit Janu z Torfu. Nechápal jsem 
důvod, dokud mi to nevysvětlil. Jana z Torfu byla v sobotu 2. nejúspěšnějším vystoupením dle 
ankety diváků. První byla Jana z Arku od pražských divadelníků. Zahřálo mne to u srdíčka, 
počechralo ego a po té co jsem se optal Klárky, zda to pro ní nebude problém, jsem souhlasil. 

Ve dvanáct jsme tedy vystoupili s naším vystoupením Jana z Torfu. Všechno opět proběhlo 
hladce. Následovalo pak vystoupení Militia Christi ve dvě a pak v pět. Musím říct, že v pět 
hodin jsme vystupovali asi tak pro deset diváků. I tak jsme sklidili potlesk. 



Pak už jsme jenom počkali, až diváci vyklidí hrad, já šel pořešit honorář, naložili jsme věci do 
aut a vyrazili zpět do Brna. Tentokráte jsme se trochu přeskládali, abychom Feydovi odlehčili 
auto. Já s Worlíkem jsme se přesunuli do auta k Honzovi a s Feydem tedy zůstal pouze Gas. 
 
Nakonec celou akci musím hodnotit vyloženě kladně, přestože do dnešní doby jsem neviděl 
záznam jediného našeho vstupu. A možná se na žádný ani nepodívám. 
Hlavní je, že až na Ozzyho bebíčko, nebylo žádné zranění a ani žádný meč nedošel úhony. 
 
Sepsal, jak nejlépe mohl, ne pod tlakem neboť kronikář nějak zapomíná zadávat úkoly, velký 
mocný Kalif. 
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