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Pořádal Lucius Cimburk  
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Fotící 
 Doupina Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Honza V. Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Jákob Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Prochy Vystupující 
 Bílý Ďábel Vystupující 
 Flame Vystupující 
 Pája II  Přihlížející 
 Neptun Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 30. května 2009 

   Tak jsme dostali pozvání, od Jákobova kamaráda Filipa, kastelána na Cimburku, zda bychom 
nechtěli u něho sem tam, udělat vystoupení. A protože jsme nikdo pořádně nevěděli, do čeho 
lezeme, domluvili jsme se s ním tedy, že tam někdy o víkendu dojedeme a trochu se železem 
před diváky „zablbneme“. No přišlo to právě na tuto sobotu. Byli jsme vcelku zvědavi 
a dokonce jsme se tam i těšili, že pěkně strávíme sobotu, ale počasí nám všem pěkně sebralo 
náladu. Od pěti od rána pršelo a pršelo i v deset ráno, když jsme měli u Doupiny před barákem 
sraz. No, ale co se dalo dělat. Zákazník vystoupení nezrušil a tak jsme naházeli věci do aut 
a vyrazili směr Slavkov a dál na Kyjov. 

   Uplynula něco více jak hodinka, kdy jsme se ještě stihli zastavit na benzínce ve Slavkově, 
a už jsme byli na Cimburku. Po cestě se naštěstí počasí umoudřilo a dokonce vylezlo i slunko, 
jenže bohužel na hradě nám byla zima. Tak jsme se převlékli do kostýmů a řidiči šli přeparkovat 
auta pod hrad. Hrad vypadal pěkně, dokonce i pěkně tam bylo, ale atmosféře něco chybělo. 



Bohužel byli to diváci. V tom počasí se nikomu asi nechtělo hrabat do toho kopce. Ale my si 
náladu vzít nenechali a tak jsme si alespoň šermovali pro sebe. Někteří si i zastříleli z luku. 
Kolem páté jsme si udělali vystoupení,  Nepťákovo drama, pro sebe, pár kamarádů a osádku 
hradu. No užili jsme si to. 

   Navečer pak ještě před odjezdem jsme přepasovali Malou Kosťu na panoše dvorní dámy 
Doupiny, rozloučili se pak, naskákali do aut a vyrazili zpět do Brna. 

   Podle mne je škoda, že jsme nevyužili nabídky hradního pána a nepřespali tam do druhého 
dne, ale snad příště… :-)  
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