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Datum 8. - 10. května 2015  
   

Pořádal Mlok  Sovinec 
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Ivča Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Freddie Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Ježek Vystupující 
 Mirek Přihlížející 
 Michal  Přihlížející 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 8. května 2015 

  V pátek byl svátek a tak jsme měli z nepochopitelných důvodů vyjet na Sovinec už ve tři 
(i přesto, že na hrad jsme mohli až v šest). Ale kluci se tak domluvili a nešlo s nimi hnout, takže 
jsme samozřejmě nakonec čekali na parkovišti, než nás pustí do hradu (jako bych to neříkala…). 
Ale po menším nepochopení jsme se nakonec dostali do hradu, ubytovali a šli na pivo dolů do 
hospody. Zde naše trápení lehce pokračovalo, neboť vrchní byl celkem namol a domluva s ním 
nebyla skoro žádná. Takže místo svařáku jsem v té zimě musela pít vinný střik a to nebylo to 
nejhorší….  

   Každopádně po menší potyčce s vrchním jsme šli všichni radši do hradu. Já jsem byla 
stanovena jako klíčník hradu, tak jsem to všechno pozamykala a zalezla do spacáku, kde jsem 
promrzlá klepala kosu dvě hodiny, než se uráčil jít spát i Kalif a trochu mě zahřál ☺. 

 

 Sobota 9. května 2015 



   Tento rok se po nás naštěstí nechtěly žádné ranní souboje ani odpolední bitvy. Takže ráno 
holky uvařily výbornou Obi-Wanovu jáhlovou kaši. Poté jsme mohli v klidu dopoledne 
nastoupit na první vystoupení Johanky z Arku. Z pátečního losu na mně vyšlo, že v sobotu hraju 
já Johanku a v neděli Iv ča. Poté co jsem ráno viděla jak Ivča vypadá, to možná byla dobrá volba 
☺ (nafoukala dokonce více jak Kalif …). 

   Sobotu jsme tedy zahájili Johankou z Arku, pak šli chvilku na pauzu a následovalo vystoupení 
Templáři s Obi-Wanem v hlavní roli. Poté následovala delší pauza, ve které jsme se šli 
občerstvit a dali jsme si i výborný koláč, který pro nás připravila a při děkovačce předala 
Vlastička.  

   Večer nás čekala poslední Johanka z Arku, která se mi dle mého vydařila nejvíce.  Po 
posledním vystoupení jsme se šli projít po hraně – vylezli jsme dokonce i na nejvyšší věž, odkud 
byl pěkný výhled po okolí. Poté nám Obi-Wan ohřál gulášek. Spokojeně najezení jsme si sedli 
vedle konírny a zapíjeli sobotní den. Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo, tak jsme to mohli 
i lehce oslavit. V noci začalo lehce poprchávat, tak jsem šla spát, takže nevím co se dělo 
dále…☺. 

 

Neděle 10. května 2015 

  Ráno jsme vystupovali opět s Johankou, ale tentokrát v podání Ivči. Já jsem měla volno, neboť 
jsem tam nevystupovala, tak jsem byla hlavní fotograf. V poledne jsme dali opět Templáře, kdy 
se nám Obiš trochu zakuckal, ale nakonec to naštěstí rozchodil. Po Templářích jsme využili 
možnosti a šli jsme si udělat pár pěkných foteček s dravými ptáky, kteří byli na hradě na 
výstavce. Fotky se opravdu povedli, moje sova byla suprová ;-). 

   Nakonec jsme spáchali i tu poslední Johanku z Arku a naštěstí všichni bez zranění jsme se šli 
balit. Na závěr jsme si koupili opět trdelník a fičeli domů… 
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