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Datum 13. - 15.  června 2014  
   

Pořádal město Jemnice Jemnice 
   

Zúčastnili se Kalif  Vystupující 
 Donny Vystupující, fotící a zvučící 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Ivča Vystupující 
 Gastrom Vystupující 
 Klárka Vystupující 
 Mirek Vystupující a fotící 
 Petrolejka Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 13. června 2014 

   Tak letos opět na Barchan! Všichni jsme se už fakt nemohli dočkat! V pátek jsme již tradičně 
vyrazili s Ozzym jako první. Ostatní pak dojeli s odstupem dvou a více hodin, jak jim umožnilo 
jejich zaměstnání. 

   Po příjezdu jsme se ubytovali, tentokráte jsme bydleli ve školce v parčíku, převlékli a šli se 
podívat na zámek, kde probíhala hlavní sláva. Tam jsme také tradičně strávili celý večer. 
Samozřejmě poslechem hudby a pitím piva a vína. 

Do postelí jsme se dostali něco málo po půlnoci – čekal nás totiž těžký den! 

Sobota 14. června 2014 

   Tak a měli jsme tu den plný průvodů! My chlapi jsme ráno vstali, navlékli se do zbrojí 
a vyrazili na první průvod dne. Děvčata vstávali pak něco po nás, aby nachystala pro nás 
snídani. Na sraz jsme dorazili včas. Ani jsme dlouho nečekali a vyrazili jsme průvodem, 
městem na zámek. Tam jsme také za necelou půlhodinu dorazili. Chvilku jsme si poseděli, na 



ubytovnu jsme se ani nevraceli, protože nedlouho nato pro nás pak vypukl další průvod. Po něm 
jsme pak měli načas klid. Tedy do odpoledního průvodu. Tento čas jsme využili nácvikem 
soubojů a holky vařením oběda. 

   Odpoledne pak vypukl tradiční průvod, zakončený tradičně vystoupením před tribunou. 
Tentokráte ne na sokecu, ale na zámku. Předvedli jsme tam pár soubojů a průvodem jsme odešli 
pryč. Pro teď padla. Na ubytovně jsme ze sebe shodili věci a zašli jsme si na zasloužené pivko. 

   Kolem sedmé pak jsme se navečeřeli a začali se chystat na naši večerní show – na ohňovku. 
Někteří namáčeli, někteří se malovali. Kolem desáté to vypuklo. Letos, opět jako vloni – jsme 
vystoupili s naší nejnovější ohňovkou – Andělé a Démoni. A opět, stejně jako vloni – potlesk. 

Po nás pak byl ohňostroj, přičemž jsme komplet ohňovku sklidili. 

Dali jsme si pár piveček a šli spát. 

Neděle 15. června 2014 

   Ráno jsme vstali, nabalili jsme auta a vyrazili do města na tradičního langoše. Kolem poledne 
jsme pak Milošovi předali klíče a vyrazili domů! 
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