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Datum 30. dubna 2012  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Kalif Pořádající a vystupující 
 Kosťa P. Pořádající a vystupující 
 Kosťa J. Pořádající a vystupující 
 Donny Pořádající a vystupující 
 Worlík  Pořádající a vystupující 
 Doupina Pořádající a vystupující 
 Zdenál Pořádající a vystupující 
 Obi-Wan Pořádající a vystupující 
 Ozzák Pořádající a vystupující 
 Ježek Pořádající a vystupující 
 Honza V. Pořádající a vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

 

Tak nám uběhl další rok a konečně tu byly další, v pořadí již nevím kolikáté čarodějnice…  

Neděle 29. dubna 2012 

   Sraz jsme měli kolem třetí na Černozemní, popř. na Doupově - dle toho, kdo kde bude. 
Nakonec jsme se sešli na Doupově. Nejprve jsem dojel Já s Kosťou a překvapili jsme Ozzáka, 
nakládajícího vozík. Asi 5 minut po nás dorazil Zdenál, že na Černozemní nikoho nebylo. Než 
jsme doložili vozík, trochu to trvalo, ozval se Honza, že už 20 minut sedí s Malou Kosťou na 
Černozemní a nikde nikdo… těžké zavolat dříve, nebo zkusit zajít na Doupov :-). Takže jsme 
doložili vozík, zapřáhli jej za auto a vyrazili na Černozemní. 

   Hned jsme se pustili do stavby hranice. Ani ne za půl hoďky byla hotová základní konstrukce. 
Holky během této doby razítkovali vstupenky. Poté co jsme dokončili základní konstrukci 
hranice, pustili jsme se do stavby tábořiště. Postavili jsme skupinový stan, hned vedle něj pak 
Obi-Wanův jehlan a nakonec moji maličkost. Ta zabrala nejvíce času, protože ty tyčky jsem si 
přes zimu samozřejmě neopravil!!! 

   V průběhu pátečního odpoledne a večera jsme pak stihli navozit ještě roští na obkládání 
konstrukce, naházet omluvenky do schránek, natáhnout elektriku a zaplachtovat altán zezadu 
a z boků. Jo a já jsem si ještě stihnul propíchnout nohu nějakým blbým připínáčkem. Naštěstí 



mne Ježek zdárně ošetřil. Pak jsme si večer sedli kolem ohně a opekli špekáčky a trochu 
pokecali.   

Pondělí 30. dubna 2012 

   Druhý den - hlavní - začal úplně stejně jako každý ročník - židličkami. Ty jsme naštěstí měli 
asi za hoďku a čtvrt hotové. Pak to pokračovalo úpravou prostranství, přípravou bran apod. 
Nakonec kolem čtvrté hodiny odpolední jsme mohli přivítat první návštěvníky. Povětšinou děti. 
Odpoledne bylo opět vyhrazeno hlavně dětem. Vzadu se opékaly špekáčky a král se šaškem 
pořádali soutěže pro děti. Obi-Wan v roli šaška byl tak dětmi opět silně milován, že Ozzák v 
roli krále si neodpustil ironickou poznámku: „A to kdybyste věděli, koho budeme dneska 
upalovat!" 

   Nakonec se ale přiblížila sedmá hodina a s ní i naše premiéra naší nové hry - Militia Christi, 
která skončila zapálením hranice. Tentokrát na ní neskončila ženská, ale v rámci emancipace 
chlap… tak skončil Obi-Wan coby odsouzený. Navečer pak k tanci a poslechu hráli naši 
kamarádi z kapely Hydrant, v pauzách opět prokládané soutěžemi o ceny a kolem desáté též 
malou ohňovkou. 

   Kolem půlnoci skončila hudební produkce a kolem jedné jsme se pomalu dali do úklidu. Pak 
jsme ještě předali Ježkovi dárek a poděkovali za měsíce spolupráce, neboť se rozhodl využít 
pracovní nabídky a odstěhovat se zpět do Pardubic. Konečně kolem čtvrté ráno, znaveni 
a utahaní, jsme se, poslední pracující - Já, Zdenál a Ježek, uložili ke spánku.  

Úterý 1. května 2012 

   Ráno jsme vstali před osmou, naskákali jsme s Obi-Wanem, Ježkem a Zdenálem do mého 
auta, za kterým byl zapřažen vozík plný židliček, který jsme naložili naštěstí ještě v noci, 
a vyrazili jsme ke skladu školky. Nějakou dobu po nás pak dorazil Worlík a pak i Ozzák s 
druhým autem a vozíkem. Šlo to tentokrát velice rychle, protože hodně věcí jsme si nachystali 
již předchozí den. V první várce dvou vozíků jsme odvezli všechny židličky a ve druhé pak 
stoly a lavice. Bylo něco před devátou, když jsme se vrátili zpět na hřiště s tím, že židličky jsou 
již uklizeny. 

   Pak už jsme jen uklidili hřiště, smotali elektriku, vynesli odpadky, zlikvidovali ohniště a 
vyrovnali zbytek závazků vůči našim dodavatelům a mohli jsme sbalit sebe a tábor. Nebylo 
ještě ani dvanáct a všichni jsme zamířili ke svým domovům.   

Pod časovým presem… Kalif 
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