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Datum 21. - 23. dubna 2017  

Pořádal Mlok Sovinec 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící, točící 
 Worlík Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Klárka Vystupující 
 Freddie Vystupující 

 Honza velký Vystupující 

 Hippík Vystupující 

 Mirek Vystupující 

 Michal Vystupující 
 Filip Jr. Vystupující 
 Filip Sr. Vystupující 

 Honza junior Vystupující 

 Týna Fotící 

 Bel Vařící 

 Petr Vařící 

   

Zapsala Filip Sr. s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

Název akce: ,,V klidu… Máme to pod kontrolou...“ 

Pátek 21. dubna  - neděle 23. dubna 2016 

   V pátek jsme vyjeli odpoledne z naší základny a projížděli loukami. Zajímavé bylo, že ještě 
před Sovincem jsme viděli zbytky sněhu. 
   Když jsme dorazili na hrad, bylo trochu chladněji, ale nebylo to nějak příšerné. Postupně jsme 
se ubytovali do budovy v prvním nádvoří (po pravdě řečeno myslím, že to byla konírna, ale 
nejsem si jistý, protože se mi to pletlo s oslíkárnou, ale ta byla myslím nahoře. Bylo tam celkem 
teplo, ale zrovna Já s Gasem jsme šli do jakési místnosti, kterou Kalif pojmenoval lednička. 
Mně ale zrovna nepřišlo, že by tam byla bůhví jaká zima. Tento večer se vedl v jemném duchu 
pití a žádného alkoholického přehánění. Tedy alespoň v jemnějším než v tom následujícím. 
   Ráno následujícího dne jsme se všichni probrali, najedli a pomalu jsme se začali připravovat 
na první vystoupení Johany z Torfu.  Přesunuli jsme si věci blíže na třetí nádvoří, kde se měla 
konat všechna naše vystoupení. První vystoupení dopadlo celkem dobře myslím tedy, že jsem 
tam měl jeden opožděný propliv při zajišťování pekelné brány nebo dokonce vynechávku, ale 



následující už byly v pořádku. Paradoxně toto bude jeden z mých ohnivých plivanců až do 
určité doby, ale to předbíhám. Navíc Filip junior se prokázal jakožto famózní a skvělá smrtka, 
která dokázala vyděsit i děti.  Druhé vystoupení bylo Militia Christi, které probíhalo ze začátku 
celkem, no řekněme, že dobře. Pak jsem ovšem udělal základní chybu, a to, že Michal bojující 
na straně templářů si ještě dodělával Fredyho avšak já tam vstoupil dříve, než jsem měl a tak 
jsme se srazili. A to takovým způsobem, že jsme se zaklesli štítem oba dva proti sobě. Ovšem 
já jsem po Myšákově štítu sklouzl a nabral jsem jeho štít ústy a nosem. Na chvíli jsem ustoupil, 
vytřepal si hlavu a počkal, než Myšák dodělá Fredyho. Pak jsem na něj naběhl, aby mě mohl 
konečně kuchnout. Švihl jsem sebou o zem zády k divákům a najednou jsem začal zjišťovat, že 
kromě lehce naraženého nosu začínám plivat krev a zuby. Vlivem toho jsem nestihl v dalším 
aktu stráž. Poté jsem si zašermoval s Gasem na meče. Pak jsme se sesbírali a začali jsme nosit 
věci zpátky dolů, když v tom jsem uslyšel: ,,Čau Filipe.“ Byli tam moji rodiče a viděli celé 
představení. Což jsem až tak nečekal. Sice mluvili o tom, že se někdy zajdou mrknout, ale 
neměl jsem šajn, že zrovna na hradě. No tak mi nabídli, že se mnou zajedou na pohotovost. 
Seběhl jsem tedy dolů do konírny a převlékl jsem se. Cestou se rodiče bavili s Kalifem. On však 
netušil, s kým mluvil, neboť když se nabízeli, že mě vezmou na pohotovost, tak jim 
odpověděl: ,,My vám nechceme nic dluhovat.“ Načež taťka odpověděl: ,,Ale já jsem jeho 
otec.“ A nedorozumění se vyjasnilo. Pak už si jen pamatuji, jak jsme jeli někam na první zubní 
pohotovost, kterou jsme našli, kde mi píchli anestezii, zašili ret a lehce opravili, nebo spíš 
zajistili zub.  Naši mě hodili zpět na hrad, kde jsem se opět shledal se skupinou a obdařen novým 
quasimodovským zjevem oslavoval zbytek dne. Téhož večera se jela buď diplomatická mise, 
nebo pan prezident. Popravdě nevím už, co bylo dříve, ale vím, že v pátek byl jeden rum a v 
sobotu druhý. Načež Fredy jel borovičku se spritem a Klárka, ta jela tak nějak všechno. K 
večeru stál Fredy s Gasem u záchodu klepajíc na Klárku, a se slovy „V klidu… Máme to pod 
kontrolou…“ ji hlídali dál. Po té to s ní šel Fredy rozdýchat na čerstvý vzduch. A hlavní hřeb 
večera pomalu přichází. Když se pomalu Fredy s Klárkou vrátil, tak začali Bell s ostatními 
spekulovat, co dokáže vyprošťovák. Tableta podobná šumáku. Dala ji Fredymu a Gasovi. 
Zatímco Fredymu bylo dobře, tak Gasovi, který nikdy neměl problém s větším obnosem pití a 
nikdy nezvracel, tedy alespoň co já vím, tak tento člověk měl najednou veliký problém. David 
zvítězil nad Goliášem. Vyprošťovák nad Gasem. Nějakým záhadným způsobem se zasekl ve 
výklenku u otevřené brány a zahákl se za železnou tyčku. Pak se tam zamiloval do kamínku, 
který musel být asi opravdu nádherný. Mezitím se Fredy s veselou a čipernou tvářičkou usmíval 
na schodech naproti a žádal, ať mu vrátíme sprite s borovičkou. Podle Gasových vzpomínek 
prý najednou měl jakési ponorkové vidění. Všude tma a jenom malý průzor, přes který viděl. 
No jednoduše řečeno byl na kaši. 
   Ráno následujícího dne už žádné vystoupení nebylo, protože nebyli diváci. A tak jsme se 
zabalili, rozloučili a odjeli. 
 
V zastoupení Worlíka napsal Filip Sr. 
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