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Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Doupina Bojující  
 Donny Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Paťa Bojující  
 Deďu Přihlížející 
 Worlík  Bojující  
 Soňa Přihlížející 
 Mladej Charlie  Přihlížející 
 Worlobráši  Bojující  
   

Zapsal Donny s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Úterý 30. dubna 2002 

   Na tuto akci probíhaly velké přípravy. Koža s Worlíkem tam již od rána připravovali celou 
akci, ačkoli toto mělo pod palcem divadlo. Bylo by jim to ani nevadilo, kdyby to celé nechystali 
celkem sami. Okolo 16. hodiny se dostavil zbytek skupiny a začalo se svorně s úklidem placu. 
Ten byl plný střepů. Dalo to práci asi na hodinu a půl. K půl šesté se dostavili Worlobráši tedy 
Rytíři země Moravské a začalo domlouvání ohledně vystoupení. Měli tam také buben, a tak 
celá akce dostala historičtější ráz. Vystoupení probíhalo vedle Tria na place ohraničeném 
vlnitým plechem. 

   V 19 hodin to vypuklo. Složili jsme jej z minulých vystoupení. Souboje jsem tam měl s 
Kalifem, Paťou a Kožou, Koža s Worlíkem a Kalifem a Doupina se mnou a s Kalifem. Při 
jednom souboji se Kalifovi zula onuce z boty, ale Paťa duchapřítomně mu pomohl. Poté 
vystoupili Rytíři země Moravské. Jejich vystoupení bylo dobré, ale byl tam akorát jeden člověk, 
který byl v šermu zběhlejší. Ostatní se tvářili jako nováčci. Z jejich vystoupení si pamatuji, že 
nebylo takové rychlé a brutální jako naše ale dopadlo dobře. Divákům se líbilo. Mladej Charlie 
tam celou dobu dobře dělal pořadatele. Po skončení vystoupení jsme poděkovali a rozloučili 
jsme se s diváky i s Rytíři země Moravské. Ti místo aby zůstali a bavili se s námi, tak posedali 
do aut a jeli domů. Okolo půl osmé se dostavila Jája, která celé vystoupení propásla, protože 
musela nutně něco vyřídit ve městě. Poté byla zapálena hranice a začalo se s upalováním 
čarodějnic. Celou dobu hranici hlídal někdo od nás, protože hasiči, kteří tam byli, řekli, že s 
ohněm nic společného nemají. A tak zábava ubíhala za postupného hlídání hranice. Objevilo se 
tam plno známých. Byl tam také Bídák s Evou a malým drakem Dominikem, ti ale ihned po 



vystoupení odjeli. Byla tam také Sisa se Sisákem, ale přijeli až po vystoupení. Ti měli chvíli 
před porodem a tak tam pili akorát limo. Na chvíli se tam také ukázali Jura, Magda a Mara. 
Poslední dva jmenovaní se docela slušně zmazali. No kdo ne. Zábava pokračovala do pozdních 
nočních hodin. 

   Okolo jedenácté se začalo s úklidem a zase celý Lucius uklízel celý plac, lavičky, podium. 
Pomohl nám akorát nějaký hasič. Utahaní z alkoholu a úklidu šli všichni domů usnout 
spravedlivým a klidným spánkem. Příští rok se toto nemůže opakovat. 
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