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Datum 23. července 2016  

Pořádal obec Vratěnín Vrat ěnín 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Worlík Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Filip Sr. Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Klárka  Vystupující 
 Mirek  Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Filip Vystupující 
 Bel Vystupující 
 Petr Vystupující 

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 23. července 2016 

   Výborná jednodenní akcička v obci Vratěnín, kam jsme podívali po dlouhých deseti letech. 

   Sešli jsme se ráno na Doupově a vyrazili jsme. Já tentokráte neměl auto, takže jsem jel v autě 
s Ozzym. Vyrazili jsme a kolem poledního jsme byli v Jemnici. Tam jsme se ubytovali ve 
školce, tam jak posledních několik Barchanů, a vyrazili jsme na obhlídku zámku. Tam jsme si 
dali pivečko a trochu jsme spočli. 

   Kolem poledního jsme se vrátili zpět, kde již čekal autobus, který nás měl vzít do Vratěnína. 
Přivítali jsme se s Milošem, naskládali věci do autobusu – hlavně ohňovku, nasedli a vyrazili. 

   Vratěnín nebyla těžká akce, po příjezdu jsme se nejprve převlékli do šermířského a vyrazili 
na průvod. Na náměstí jsme pak společně s ostatními předvedli několik soubojů a šlo se zpět 
na hřiště, kde jsme měli zázemí. Tím vlastně začalo naše odpolední volno, které si každý trávil, 
jak chtěl. Někteří si dali pivko, někteří se jen tak poflakovali po náměstí, kde celá oslava 
probíhala. 

   Navečer, po té jak dojel Petr s Bel, jsme si nachystali ohňovku, převlékli se a vyrazili do 
ohňového průvodu. Já jsem tentokráte neplival a tak plivače vedl Zdenál. Pak tu byly holky s 
vějíři a Gas motal holí. Opět jsme došli průvodem až na náměstí, předvedli něco málo svého 



umění a následně se vydali zpět na hřiště, kde jsme se převlékli, sbalili a vydali se zpět do 
Jemnice. Tam jsme si zašli na jedno do takové děsné putyky a pak konečně spát po vydařené 
sobotě. 

 

Neděle 24. července 2016 

   Ráno jsme se sbalili a vyrazili, někteří dříve, někteří později, směr Brno. My jsme se ještě 
stavili po cestě u Miloše, trochu jsme splkli, vrátili klíče a pak také vyrazili domů. 
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