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Datum 20. září 2014  
   

Pořádal obec Morkůvky Mork ůvky 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící a fotící 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ivča Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 20. září 2014 

   Tak letos opět do Morkůvek! Tentokráte chtěli jak ohňovku, tak šerm. Řekli jsme si, že se 
jim řádně předvedeme, a tak nasadili jsme to nejsilnější, co v současnosti v repertoáru máme. 
Jak pro šerm, tak pro ohňovku, nebylo třeba dlouze přemýšlet. 

   Se šermem jsme započali hned z kraje odpoledne. A předvedli jsme jim to, co se nám rok 
před tím nepovedlo nasadit, kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti Obi-Wana, kdy jsme byli 
nuceni nasadit vystoupení, samozřejmě o nic horší, upírskou pohádku – Nemrtvý. Tehdy Obi-
Wana, který zde hrál hlavní roli, úspěšně zastoupil Gastorm. Letos ale naštěstí byli všichni 
zdrávi a tak jsme mohli nasadit to v šermu, co máme opravdu nejlepší – Militia Christi. Ponurý 
příběh o křižácích, který je vyvrcholen upálením velmistra řádu Templářů Jakubem Moleyem, 
kterého výborně ztvárnil Obi-Wan. Já si tradičně zahrál hlavního záporáka krále Filipa 
Sličného, který celou tragédii řádu zapříčinil. Ozzák byl tradičně soudce. Tentokráte s námi 
bitvu na začátku (kde vítězné křižácké vojsko dobude Jeruzalém) ztvárnila i Ivča, u které nikdo 
pod maskou nemohl hádat, že se nejedná o chlapa. 

No zkrátím to – úspěch to byl veliký. 



Ani u druhého vstupu, který se konal po setmění, jsme neodcházeli bez potlesku. Nasadili jsme 
naše, relativně ještě nové, vystoupení – Andělé a Démoni. Až na několik drobných chybiček, 
kterých si děje neznalé oko nemá šanci postřehnout, to bylo vše výborně provedeno. Oproti 
standardu, stejně jako na Barchanu, si hlavního démona zahrál Zdenál. 

  

Takže akce úspěšná, potlesk sklizen, diváci nadšeni, burčák vypit…, Morkůvská Heloudýně – 
opět, po všech směrech, úspěšná akce. 

  

S minimální amnézií, nejlépe jak bylo možno si vzpomenout, zapsal mocný Kalif. 
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