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Datum 17. - 19. srpna 2018  

Pořádal Mlok Sovinec 

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící, fotící, točící 
 Zdenál Vystupující 

 Doupina Vystupující 
 Gastorm Vystupující 

 Worlík Vystupující 
 Anet Vystupující, fotící 
 Klárka Vystupující 

 Freddie Vystupující 

 Michal Vystupující 

 Mirek Vystupující 

 Filip Sr. Vystupující 

 Jirka Vystupující 

 Honza junior Vystupující 
 Petr Vystupující 

 Bel Vystupující 

   

Zapsala Anet s úpravami ostatních zúčastněných  

 
 

Pátek 17. srpna – neděle 19. srpna 2018 

   V pátek odpoledne jsme se sešli před domečkem, abychom naložili vozík a mohli tak vyrazit 

na Sovinec. Já měla jet v autě s Donnym, ale ten se nějak zdržel, a jelikož ostatní už pomalu 

odjížděli, měla jsem tam čekat sama, ale pár lidí tam se mnou nakonec zůstalo (myslím, že to 

byl Kalif, Zdenál, Filas a Worlík, ale ruku do ohně za to fakt nedám…), což opravdu nebylo 

nutné, neboť jsem s nimi samozřejmě ani nekomunikovala. Ale asi teda děkuju. Můj odvoz 

nakonec dorazil, nabrali jsme ještě Doupinu a vyrazili vstříc tomu úžasnému hradu bez signálu. 

   Cesta byla fajn – hudba hrála pěkně nahlas, nebylo nutno tedy příliš mluvit, což naprosto 

schvaluji, výborně.  Do naší destinace jsme dorazili ještě za světla (tuším) a odnosili jsme si 

věci na místo, kde jsme měli spát. Nemám nejmenší tušení, co se dělo potom… Samozřejmě se 

popíjelo a klábosilo se, ale nic zapamatování hodného se podle mého nepřihodilo. 

   Ráno jsme se probudili, nasnídali se a šli se připravovat na vystoupení, které, v ten den, měly 

být tři a večer měla být ještě ohňovka. (Já se teda bez mučení přiznám, že jsem spíše fotila, než 



vystupovala, a to bylo fajn). První vystoupení byli, myslím, Templáři a odpoledne bylo na 

programu Pod křídly orlice, což, pokud si dobře pamatuji, bylo teprve podruhé, co se tahle hra 

hrála, ale vše se zvládlo. Během dne jsme se dozvěděli, že ohňovka, která měla být večer, byla 

zrušena, protože bylo horko a sucho a tak, což pro nás byla asi dobrá zpráva, protože když se 

Bel, která vystupuje s vějíři, ráno probudila, nebylo jí vůbec dobře a vystupovat by nezvládla. 

Později nám ale bylo řečeno, že by se přece jen měl jít podle původního plánu… naštěstí nám 

byla dána volba mezi vystoupením a ohňovkou a hráli se opět Templáři. Každopádně to večerní 

(noční?) vystoupení pod umělým osvětlením vypadalo fakt skvěle. Večer bylo samozřejmě opět 

veselo.  Některý z těch večerů jsme ještě zachraňovali mládě plcha, které se nám ubytovalo 

v kuchyni a pustili jsme ho na svobodu (i když bych si ho teda nejradši vzala domů).  

   V neděli měly být původně pouze dvě vystoupení, ale byly vypsány tři, z čehož byli všichni 

naprosto nadšení. Nicméně se to samozřejmě nějak zvládlo a my mohli vyrazit domů. Po cestě 

zpátky byl mimochodem vidět opravdu krásný západ slunce, kdyby to někoho náhodou 

zajímalo. Růžové obláčky a tak. 
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