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Datum 14. - 16.  června 2019  

Pořádal město Jemnice Jemnice 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Vystupující a fotící 
 Worlík Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Mirek Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Jirka Vystupující 
 Filip Sr. Vystupující 
 Honza Junior Vystupující 
 Anet Vystupující 
 Danča Vystupující 
 Bel Vystupující 
 Petr Vystupující 
 Danielka Vystupující 
 Lenča Vystupující 
 Ája Vystupující 
 Mirča Vystupující 
Zapsala Anet s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 14. června  - neděle 16. června 2019 

   V pátek odpoledne jsme se jako obvykle sešli na domečku, kde jsme posbírali všechny 

potřebné věci, naskládali to všechno do vozíku a do aut a vyrazili směr Jemnice. Cesta proběhla 

víceméně hladce, jen jsme si ji mírně prodloužili, což byl ale samozřejmě úmysl, neboť my 

totiž přece nikdy nebloudíme! Jakmile jsme dorazili do naší destinace, vytahali jsme své věci 

z aut a ubytovali se v sále domova mládeže, kde tedy mimochodem měli moc hezké boxovací 

pytle, do kterých se hezky bouchalo. Pak jsme si jen užívali večera (a noci) a nechali se pokousat 

miliónem komárů. 

 Ráno se vstávalo docela brzy (na některé až moc brzy) a vyrazili jsme na první průvod (tedy 

alespoň většina z nás). Druhý průvod se pak konal dopoledne a to už jsme byli v plném počtu, 

stejně jako v hlavním průvodu, který započal okolo druhé hodiny odpolední. Během posledního 

zmíněného průvodu předvedli ještě kluci před královnou své souboje.  Co se počasí týče, horko 

bylo teda pořádné a chvílemi bylo opravdu nesnesitelné vléct se pomalu v průvodu bez 

možnosti skrýt se někde ve stínu. Naštěstí jsme ale měli dost vody a nějak jsme to zvládli. Večer 

se pak konal ještě ohňový průvod, kde nám to teda moc nehořelo, ale stane se, život jde dál, 

zvládli jsme to. 



   Ráno (někteří klasicky dopoledne) jsme pak vše pobalili, zašli si společně na langoše, 

naposledy jsme si prohlédli stánky a vyrazili zase vstříc domovu, sladkému domovu. 

 

ant 


