
Pálení čarodějnic 2005 
 

 
Datum 30. dubna 2005  
   

Pořádal Buhurti  Křenovice 
   

Zúčastnili se Sluníčko Vystupující 
 Honzík Vystupující 
 Pepíček Vystupující 
 Mladej Charlie  Vystupující 
   

Zapsal Mladej Charlie s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 30. dubna 2005 

   Příjezd byl kolem 9:30, první pohled mě zarazil, netušil jsem, co se bude dít dál. Po chvilce 
jsme potkali RZM (Rytíře Země moravské), kteří nás zasvětili do plánu pořádající skupiny. 
Začátek byl naplánovaný na 12. hodinu, ale dozvěděli jsme se, že opravdové vystoupení bude 
až v 13:00, předtím to bude jen zkouška. V 12:00 nás svolali do prostoru, kde jsme měli 
vystupovat a konalo se tam i mučení vězňů. Po sepsání nacvičených soubojů jsme měli Já a Pepa 
první na hole. Pak tam bylo vystoupení na meče a na jeden štít. Poté se řeklo, co se bude dít za 
katovnu a vyrazilo se na katovský vršek. 

   Byli jsme rozděleni na dvě skupiny: královská garda a zloději. Královská garda šla vpředu, 
zloději se vmíchali do davu a dva nebo tři šermíři jsme měli jít mimo dav kousek za královskou 
gardou. Dobrovolně jsme se přihlásili Já a Pepa. Honzík a Slunko měli jít jako královská garda. 
Když jsme došli na šibeniční vrch, královská garda šla upálit kacíře. Zloději se mezitím schovali 
v nedalekých keřích. Po vymyšlení plánu se zloději rozdělili na dvě útočící skupiny. Nejdřív se 
vyjednávalo, po zabití velitelů-vyjednávačů se konal první útok. Překvapivě jako první mrtvola 
se přihlásil Pepíček. Stáhli jsme se, opětovně zformovali a po chvilce plánování jsme zaútočili 
znovu. Přijel nový vládce, který zastavil boje a smířil zloděje s královskou gardou. Král se 
otočil k divákům a oznámil, že pálení kacířů bylo dnes naposledy. K připomenutí těchto událostí 
se v tento den bude konat pálení čarodějnic. 

   Rozloučili jsme se s obecenstvem a šlo se zpět do haly. Měli jsme tam připravenou večeři, 
bečku kofoly a piva. Ráno se vstalo, sbalilo a jelo zpět do Brna.  
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