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Datum 15. - 17.  června 2018  

Pořádal město Jemnice Jemnice 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Vystupující a fotící 
 Worlík Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Jája Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Freddie Vystupující 
 Filip Sr. Vystupující 
 Klárka Vystupující 
 Honza Junior Vystupující 
 Jirka Vystupující 
 Mirek Vystupující 
 Michal Vystupující 
 Petr Vystupující 
 Bel Vystupující 
 Týna ASB Vystupující 
 Kačka ASB Vystupující 
 Lenča Vystupující 
 Mirča Vystupující 
 Ája Vystupující 

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 15. června 2018 

Sešli jsme se, většina, v pátek odpoledne na sále, naložili jsme zbraně, štíty a lékárničku do 

vozíku a přejeli jsme k domečku, abychom doskládali zbytek věcí. Hlavně přilby a ohňovku. 

To se nám vše, asi po hodině snažení podařilo a mohli jsme tedy konečně vyrazit směr Jemnice. 

Tam jsme se asi po hodině a něco jízdy dostali. Ubytovali jsme se opět v domově mládeže v 

parku, převlékli se a vyrazili se bavit. 

 

Sobota 16. června 2018 

Ráno začalo tradičně budíčkem – tedy prvním ranním průvodem. Obešli jsme staré město a v 

parku jsme si pak dali jedno na žízeň. Během toho pak dojela Klárka s Freddiem, kteří 



předešlého dne byli na jakémsi divadelním představení a nemohli tedy s námi jet již v pátek. 

Pak již den pokračoval tradičně ve znamení průvodů, včetně toho hlavního se šermířskými 

vstupy pro pobavení královny. Po odpoledním průvodu jsme si dali chvíli pauzu, abychom pak 

mohli pokračovat opravením poutek u stanu, elektriky u vozíku a přípravou ohňovky na večerní 

průvod. Večer pak tradičně proběhl ohňový průvod, kde jsem si poprvé veřejně zatočil se svými 

švihadly…moc to nehořelo a brzy jsem tedy přešel do technické podpory. Pak jsme se podívali 

na tradiční ohňostroj, trochu se posedělo a šlo se spát. 

 

Neděle 17. června 2018 

Ráno opět soutěž v balení a odjezdu. Tradičně vyhrál Freddie. V poledne pak už nebyl skoro 

nikdo, kdo by zašel na langoše, takže uvažuji, že tato tradice bude zrušena. Do Brna jsme dojeli 

pak kolem třetí, vyložili věci na skladě a na sále a uklidili vozík. 

 

Až na pár věci, co mne vytočily, to nebyla špatná akce. Příště si to musím lépe pohlídat. 
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