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Datum 17. - 19.  června 2016  
   

Pořádal město Jemnice Jemnice 
   

Zúčastnili se Kalif  Vystupující 
 Donny Vystupující a fotící 
 Doupina Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Jája Vystupující 
 Klárka Vystupující 
 Mirek Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Honza junior Vystupující 
 Bel Vystupující 
 Petr Vystupující 
 Nikola Vystupující 
 Filip Sr. Vystupující 
   

Zapsala Michal s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 17. června 2016 

   Do Jemnice jsme dorazili kolem šesté hodiny odpolední a další půl hodiny jsme čekali na 
zbytek skupiny. Poté jsme čekali na klíče od místní školky, kde jsme se měli ubytovat jako 
minulý rok, tak jsme si sbalili veškeré věci a šli se nastěhovat. Potom co jsme se rozkoukali po 
novém obydlí a okolí jsme se šli pomalinku převlíkat do kostýmů. Dalším našim cílem bylo 
obkouknout místní putyky a stánky. Zanedlouho se k nám připojil Obi-Wan který s námi zapil 
narození dcery Alenky, někdo šel spát rozumně jako člověk, někdo se ztratil (Obi-Wan, Klárka 
:-D) a někdo si pro změnu šel lehnout až s ranním světlem :-) 

 



Sobota 18. června 2016 

   Ráno jsme tak nějak všichni vstali, pořádně se nasnídali a vyrazili jsme na průvod. Průvod 
vedl skrz obec Jemnice. Naše skupina má "nejraději" průvody, tak jsme si to všichni pořádně 
užili ;-) 

Na konci průvodu na nás čekala přehlídka soubojů naší skupiny, ta se vyvedla na jedničku. Poté 
jsme se vrátili zpátky do školky, kde někteří odpočívali a někdo zas pil dál. Kolem deváté večer 
jsme šli s Worlíkem a Mirkem chystat na ohnivý průvod a za chvíli se k nám přidala celá 
skupina už převlečená a nachystaná. Odbyla desátá hodina a ohnivý průvod se dal do pohybu, 
kolem nás bylo spousta diváku a šlo na jejich obličejích vidět úžas. Všichni si to užili, jak diváci 
tak vystupující. 

Ohnivý průvod zakončil obrovský ohňostroj, na který se velice pěkně koukalo :-). Už nás čekaly 
jen sprchy a oslavování úspěšného barchanu. 
 

Neděle 19. června 2016 

   Ráno jsme vstali, zahráli si dýchací hru, dali si výborný Belin vývar a jeli domů. 
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