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Datum 17. - 19. června 2011  
   

Pořádal město Jemnice Jemnice 
   

Zúčastnili se Kalif  Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Donny Vystupující, zvučící a fotící 
 Doupina Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Honza Vystupující 
 Ježek Vystupující 
 Obi-wan Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Bílý Ďábel Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
   

Zapsala Kosťa J. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 17. června 2011 

   Tentokráte jsme na cestu vyrazili s Kosťou P, která řídila čtyřkolého oře. Cestou jsme se ještě 
stavili pro Zdeněčka. I přes takovéto složení pasažérů jsme se dostali do Jemnice celí a poměrně 
včas bez bloudění. Po příjezdu jsme si šli vybalit věci, do místnosti, která nás měla po celý 
víkend hostit. Jelikož už byl poměrně večer a pod okny hrála hudba, šli jsme se připojit k 
místním a trochu si i trsnout.  

Sobota 18. června 2011 

   Ráno někteří z nás šli do průvodu a některým z nás se zase nechtělo vstávat (zřejmě jsem to 
byla jen já). Poté se začal kuchtit oběd pod taktovkou Doupiny a Honzy. Po obídku jsme se 
pomalu chystali na průvod městem. Průvod trval cca hodinu a na jeho konci čekaly naše kluky 
souboje před královnou. Ty se docela povedly, královna byla spokojená, a tak jsme usoudili, že 
si všichni zasloužíme nějaké to tekuté občerstvení. Nutno podotknout, že nás celý den provázelo 
zamračené počasí, takže jsme si nebyli jisti, jestli vůbec budeme s naší ohňovou show 
vystupovat. Nicméně pro jistotu jsme si ji nachystali a čekali na večer. V čase, kdy měl přijít 
závěrečný ohňový průvod a poté vypuknout ohňovka se naše obavy naplnily - začalo pršet. I 
přesto se nám dostalo jedno velké překvapení - já společně s Kosťou P jsme byly pasovány 



Zajícem na dvorní dámy Lucia. Ohňová show se tedy nekonala, ale kluci na naši počest 
zaplivali. No a pak se šlo oslavovat. 

Neděle 19. června 2011 

   Ráno většina osazenstva nadávala, že se nevyspali, protože Ježek chrápal, ale fakt nechápu, 
o čem to mluvili :-). Pak jsme se pomalu balili a poté vyrazili podívat se na stánky. Těsně před 
odjezdem někdo přišel s langošem a spustil lavinu - „tý jo, já si dám taky" a šel si pro langoš - 
pak se od někoho dalšího ozvalo „tý jo, já chci taky" - no a tak jsme tam stáli asi půl hodiny 
a postupně si chodili pro langoše. Poté se nám už úspěšně podařilo nasednout do aut a vyrazit 
směr Brno.  
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