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Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Lucius Vystupující 
 Rytíři Země Moravské Vystupující 
 Potulní Rytíři Vystupující 
 Soldat Vystupující 
 Extractor  Vystupující 
 Fracce Vystupující 
 Carpe Diem Vystupující 
 Vyděděnci Vystupující 
 Miroslavští z Miroslavi  Vystupující 
 Anchora a spol. Vystupující 
 Bubenice z Jemnice Vystupující 
 Codex hudební kapela 
 Black Unicorn hudební kapela 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 1. září 2007 

   Tak letos jsme se rozhodli opět uspořádat další ročník Betálného šermířského odpoledne, 
tentokráte již druhý ročník. Sezvali jsme tedy několik spřátelených skupin, aby za námi dojely 
a trochu se šermířsky předvedly. Nakonec se nám podařilo splašit asi deset různých skupin 
a dvě kapely. Odpoledne bylo naplněno jednotlivými představeními jednotlivých skupin, 
prokládané přestávkami se soutěžemi pro děti, které opět mistrně moderovala naše kamarádka 
Martina. Též zatancovalo několik břišních tanečnic, například naše Kostěny, či naše kamarádka 
Anchora. V průběhu odpoledne též zahrála skupina Codex, hrající především středověkou 
hudbu. Ucho obyčejného posluchače si asi na své moc nepřišlo, což je trochu škoda, ale nám 
šermířům se to dost líbilo. 

   V průběhu odpoledne se odehrál též šermířský křest dvou našich dětí, tedy respektive dětí 
Honzy Vlacha, a to Honzíka a Vítka. Křtil je netradičně Neptun a kmotry se stali Worlík s 
Paťákem. 



   Navečer pak hrála k tanci a poslechu skupina Black Unicorn, jenom kolem desáté na chvíli 
přerušena naší Velkou Ohňovou Show. Dále následovala hudební produkce, která pak byla 
ukončena příchodem půlnoci. Hudebníci se poděkovali všem návštěvníkům akce a označili 
svou produkci za skončenou. Tím byla ukončena i celá akce samotná. To ale pro nás neplatilo. 
Nemyslím tím, že nás druhý den čekal mega uklid, ale myslím tím, že jsme poté svolali Lucius 
a povýšili jsme další dva naše lidičky na panoše. Jedním z nich byl Jiřík, ten se stal panošem 
rytíře Worlíka a druhým z nich byla Malá Kosťa, která se stala panošem rytíře Paťáka. 
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