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Datum 27. - 30. září 2018  

Pořádal Mlok Zámek Plumlov 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící, točící 
 Worlík Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Klárka Vystupující 
 Freddie Vystupující 

 Mirek Vystupující 

 Michal Vystupující 

 Jirka Vystupující 

 Anet Vystupující 

 Filip Sr. Vystupující 

 Honza junior Vystupující 

 Bel Vystupující a vařící 

 Petr Vystupující a vařící 

   

Zapsal Freddie s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

Čtvrtek 27. září - neděle 30. září 2018 

   Jak už to tak před každou akcí bývá, sešli jsme se u skladu a začali nakládáním vozíku. 
Tentokrát to ale bylo už ve čtvrtek a v malém počtu. Velká část skupiny dojela na sraz se 
zpožděním, kvůli špatné dopravní situaci v Brně, jak to už před prodlouženým víkendem bývá. 
Nakonec jsem musel být vyslán s první skupinou v předstihu, abychom stihli domluvené 
předání klíčů od ubytování. Předání jsme stihli, ubytovali jsme se a po příjezdu zbývající části 
skupiny jsme si užili příjemný večer na zámku, na kterém většina účastníků byla poprvé. 

   Páteční ráno bylo velmi poklidné. Vystoupení začínala poměrně pozdě a nebylo jich na 
programu mnoho, jak to bývá například na Sovinci. Začali jsme zlehka Johankou, která 
dopadla, jak jinak, než dobře. Poté jsme se zúčastnili bitvy, která začala malým hromadným 
střetem, následovaly krátké souboje nacvičené i nenacvičené a po zabití Václava, jako velitele, 
jedné ze skupin jsme výstup zakončili druhým hromadným střetem. Den jsme zakončili 
Václavem, kde došlo na první zlomený meč. Dokončení souboje proběhlo se zbraní v rukou jen 

jednoho zúčastněného. Musíme tento typ souboje více trénovat. � Po vystoupení se ještě 



někteří jedinci vydali objevovat krásy Prostějovského předměstí, protože přes den neměli nic 
lepšího na práci, než stěhovat skříně nebo běhat po okolí. 

   Sobotní ráno opět pohoda, klídek. Vystoupení proběhla v pořadí Templáři, bitva, Václav. Nic 
výjimečného se nestalo, vše proběhlo téměř, jak mělo. Jen těch návštěvníků v tento krásný 
podzimní víkend na Plumlov moc nezavítalo. Po skončení programu ještě proběhla soukromá 

prohlídka zámku pro účinkující. Řekl bych, že se líbila �. 

   V neděli ráno už jsme museli trošku řešit změnu sestavy. S počtem účinkujících začal mávat 
kašílek, rýmička a klasická šermířská bebíčka. Nakonec jsme dali dohromady opět Templáře, 
bitvu a Václava. Z tohoto dne stojí za zmínku hlavně bitva. Utahaná nezajímavá šarvátka pro 
pár diváků se rychle změnila v jednu z nejlepších komedií, které se naše skupina zúčastnila a 
to hlavně ve chvíli, kdy po souboji kuchařek s vařečkami nastoupili Jirka a Filas. Šermířsky to 
bylo asi to nejhorší, co mohli předvést, ale to jakým způsobem souboj pokračoval… to je 

nepopsatelné. To se musí vidět. Kdo neviděl, poproste někoho o video �. 

   Návrat proběhl v pořádku. Nic jsme neztratili, nikoho nezapomněli a tradice pivka po akci se 
udržuje.
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