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Datum 30. dubna 2004  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Koža Bojující  
 Donny Bojující  
 Paťa Bojující  
 Kalif  Bojující  
 Worlík  Bojující  
 Doupina Bojující  
 Honzík Bojující  
 Pepíček Bojující  
 Jiřka Bojující  
 Monička Bojující  
 Sašeta Bojující  
 Peetrs Vystupující 
 Giovanni Vystupující 
 Zajíc Bojující  
 Mladej Charlie  Bojující  
 Deďu Přihlížející 
 Soňa Fotící 
 Jája Fotící 
   

 Rytíři Země Moravské Bojující  
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 30. dubna 2004 

   Tak se opět rok s rokem sešel a přišel opět ten očekávaný den, kdy jsme se opět mohli před 
Slatiňákama blýsknout. Myslím tím tradiční pálení čarodějnic. Letos to bylo již po čtvrté 
a netradičně se odehrávalo na Černozemní. A tak někteří z Nás, myslím tím ty pracovitější, se 
sešli na ulici Černozemní už ráno společně s několika lidmi z divadla. Chystání placu mohlo 
začít. Technické služby dovezly stolky a lavičky a na nás bylo sezení připravit. 

   Samotné vystoupení proběhlo až odpoledne, opět za vydatné pomoci Moravských Rytířů 
a troufám si tvrdit, že se opravdu velice vyvedlo. Začalo to příjezdem hraběcího páru. My jsme 



následně vpochodovali, že se budeme bít pro jejich potěchu. Ale turnaj měl opravdu zvláštní 
pravidla. Jednalo se o dvě znesvářené strany, které se neustále provokovaly a které musel hrabě 
Peetrs neustále uklidňovat. Vše vyvrcholilo mým soubojem s Paťákem, kde jsem já prohrál 
a Paťa mne přes výslovný hraběcí zákaz podříznul. Tím vyprovokoval hromadku. Jediný, kdo 
pak zůstal naživu, nepočítám hraběcí pár, byl Zajíc s Vaškem. Pak už pokračovala 
neorganizovaná zábava. Kapela hrála, lidé tančili a my jsme, společně s Moravskými, se vesele 
veselili. Moravští výjimečně zůstali déle. Kolem osmé jsme trochu zaplivali oheň a kolem 
desáté jsme to zopakovali. Lidé byli úplně vedle. Já jsem ještě strávil nějakou chvíli s Donnym 
na Ponávce, protože jsem opět netradičně přišel k úrazu. Až na roztržený ukazováček to nic 
nebylo. 

   Poté, co někdy po dvanácté skončil ohňostroj, vyhnali jsme lidi a dali se do uklízení laviček 
a stolů. Fakt super. Strávili jsme na tom přes dvě hodiny. Pak jsme ještě poseděli, trochu 
pozpívali a kolem čtvrté ranní jsme se vydali domů na kutě, přestože bečka, kterou jsme večer 
otevřeli, stále nesykla. Tu jsme dopili až následující večer. 
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