
Ples ve Vyškově 2002 
 

 
Datum 16. února 2002  
   

Pořádal Bretnýři Vyškov 
   

Zúčastnili se Koža Plesající 
 Doupina Plesající 
 Donny Plesající 
 Jája Plesající 
 Paťa Plesající 
 Deďu Plesající 
 Worlík  Plesající 
 Soňa Plesající 
 Neptun Plesající 
 Jitka  Plesající 
   

Zapsal Donny s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 16. února 2002 

   Na tuto akci, která byla pořádána na Vojenské vysoké škole ve Vyškově, jsem vezl Kožu 
a Doupinu. V druhém autě jel Worlík, Soňa a vezli ještě Soninu spolupracovnici Jitku. Jája 
zůstala u Deďu, protože ji její sestra Monika česala. Ti za námi posléze přijeli. Přijeli třetím 
autem v sestavě Paťa, Deďu a Jája. Po cestě jsem ještě volal Neptunovi kde je, a když jsem 
zjistil, že už ve Vyškově, tak jsme se domluvili a po cestě jsem jej naložil ještě s nějakou holkou. 
Po menším bloudění jsme dojeli na místo. Zaparkovali jsme auta a šli jsme se ubytovat do 
tělocvičny. Rozbili jsme ležení a odebrali jsme se plesat. Po příchodu jsme dali věci do šatny 
a nahlásili jsme se u vstupu. Zjistili jsme, že je problém s místem, i když jsme měli nahlášeno 
potřebný počet míst. Měli jsme slíbenu galerii. Holt jsme vyfasovali poloviční počet míst u 
vchodu, takže třetí skupina po příjezdu, hlavně však Jája, byli naštvaní. Na tomto plese 
převládalo období třicetileté války. Po příchodu jsme se viděli s Havranem a Mílou oblečených 
v období rokoka. Dost jim to sedlo. Dále tam byli Vlasta s Danem. Ta soutěžila v lodičkách, 
kde vyhrála. Byli tam také Karlobráši a plno dalších známých. Ve dvanáct propukla tombola, 
na které jsme jako obvykle nic nevyhráli. Po skončení tomboly se ještě chvíli tančilo, pak se 
zavřel sál, my jsme se přestěhovali k výčepu a tam jsme pařili do brzkých ranních hodin. V 
průběhu se Neptunovi ztratil opasek s peněženkou. Oboje se po delší době hledání našlo. Potom 
jsme se zmoženi alkoholem zvedli a šli jsme se zabydlet do tělocvičny. Šli jsme všichni kromě 
Paťi a Deďu, kteří jeli domů. Ráno po probuzení, a nebylo nám moc fajn, protože nás budili v 
8.00, jsme se sbalili a odjeli domů, kde jsme zbytek noci dospali. 
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