
Roštejnský hodokvas 2016 
 

 
Datum 6. - 8. května 2016  
   

Pořádal Novus Origo Roštejn 
   

Zúčastnili se Feyd Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Bel Vařící 
 Petr Vařící 
 Honza junior Přihlížející 
   

Zapsal Feyd s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 6. května – neděle 8. května 2016 

   Bylo páteční odpoledne, když jsem přijel na Doupov. S Ozzym jsme na mého plechového oře 
nainstalovali zahrádku. Naložili vybavení a zajeli jsme vyzvednout malého Honzíka k Bel. U 
Bel probíhalo nakládání v plném proudu tak jsme přidali ruku k dílu. Po cca hodině jsme 
vyrazili na cestu. Předal jsem otěže Ozzákovi. Ať jednou jede s něčím lepším. Cesta probíhala 
celkem v pohodě. Asi po hodině jízdy jsme byli na místě a Bagy nás uvítal s otevřenou náručí 
a dovolil se nám ubytovat. Stan stál co by dup a začala zábava. Bel s Peťou si postavili kuchyň 
na nádvoří hradu. Ozzy se někam vytratil a já se dal na kopírování prvků poi, kde se dalo. Než 
jsme se nadáli, byl večer a zábava se rozjela ve velkém. 

   Celá akce začala v sobotu ráno. A to vytažením Ozzyho i se spacákem ze stanu. Pro 
přihlížející velká zábava ale pro Ozzyho moc ne. Byla to akce na podporu charitativní 
organizace DEBRA, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Přesto, že jako účinkující 
jsme vstupné platit nemuseli, jsme se s Ozzákem rozhodli zaplatit vstupné. Chtěli jsme se taky 
trošku uvolnit tak jsme s Ozzákem sehnali dva štíty a dali si volňásek. Ozzyho ruka vypověděla 
službu a utrpěl ne moc pěkné zranění. Následně jsme šli skouknout vystoupení skupin Alternus, 
Taurus a střelců s děly s výkladem. Celý den byl plný různých akcí doprovázených hudební 
skupinou Metanoon a hodně času jsme strávili u stánkařů a v neposlední míře (moje maličkost) 
sledovala poiky. Večer zakončila akci, svým ohnivým vystoupením, skupina Novus Origo.  

Následně jsme se odebrali do stanu. Někdo dříve a někdo později.  

Ráno, jsme se sbalili, rozloučili se a plni nových dojmů, kamarádů a vzpomínek, jsme vyrazili 
k domovu. 
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