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Datum 30. dubna 2008  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Donny O elektřinu a též hudbu se starající 
 Kalif  Zuzanu odsuzující a oheň plivající 
 Paťa Kata dělající 
 Worlík  Pastora ztvárňující 
 Doupina Moderující a žalující selku dělající 
 Jiřík Pochopa dělající 
 Kosťa P. Zuzanu schovající 
 Kosťa J. Bosorku Zuzanu ztvárňující 
 Gastorm Netopýra předvádějící 
 Honza V. Párky krájející a Zuzanu odsuzující 
 Jákob Zuzanu odsuzující 
 Verča Vystupující 
 Čert Moderující  
 Morgana Vystupující 
 Feyd Vystupující a též oheň plivající 
 Janek Vystupující 
 Petra Z. O párky se starající 
 Bratři Peckoslavové Vystupující a též oheň plivající 
 Malá Paťa Vystupující 
 Martin GIII  Vystupující 
 Lukáš zvěd Vystupující 
 Kráter  Hodně pomáhající 
 Pepíček Přihlížející 
 Monička Přihlížející 
 Knihovník  Přihlížející 
 Sašeta Přihlížející 
 Peetrsáci (též Tafáni) Přihlížející 
 Donnyho rodinka Přihlížející 
 Bohdal s rodinkou Přihlížející 
 Vašek Skála s rodinkou Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  



 

Středa 30. dubna 2008 

   Tak stejně jako loni, jsme se letos rozhodli opět uspořádat ve Slatině tradiční pálení 
čarodějnic. Zase jsme to měli, my Lucius na tři dny (den přípravy, den akce a den úklidu) 
a program byl zhruba opět stejný jako předešlého roku. Odpoledne byla diskotéka pro děti, 
prokládané soutěžemi a kolem sedmé jsme pak opět sehráli Zuzanu, která tradičně byla 
zakončena vzplanutím hranice. Jenom byla menší obměna, roli hlavního inkvizitora si 
tentokráte sehrál Jákob. Následné zapálení hranice bohužel nebylo moc slavné, protože hranice 
byla mírně "odfláknutá" a nebyla v takové, tzv. vzplanující kondici, jako loni. Takže ještě 
během vystoupení ji Paťa narychlo poléval petrolejem a další lidé ji narychlo vyplňovali 
slámou. Děs běs. 

   Kolem osmé opět začala hrát kapela, kolem desáté pak zatancovaly naše břišní tanečnice a my 
plivači ohně jsme trochu zaplivali. K půlnoci kapela ukončila hudební produkci a tím byly 
vlastně i celé čaroďky ukončené. Jenom pár návštěvníků ještě chvíli pobylo, aby si dopili své 
nedopitky a kolem jedné jsme již na Černozemní zůstali sami. 

   Jenom malá změna oproti loňsku, naposlední chvíli nám "vybouchl" moderátor (nebavím se 
o moderátoru, co se nachází v jederných reaktorech) a tak jsme se nechcačky museli 
poohlédnout po někom jiném. A domnívám se, že náš zrak dopadl na úrodnou půdu. Celou akcí 
nás pak mistrně provázela Doupina se svým pomocníkem Čertem. 
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