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Datum 27. března 2004  
   

Pořádal Fracce Třebíč 
   

Zúčastnili se Koža Plesající 
 Doupina Plesající 
 Donny Plesající 
 Jája Plesající 
 Paťa Plesající 
 Deďu Plesající 
 Kalif  Plesající 
 Worlík  Plesající 
 Soňa Plesající 
 Kráter  Plesající 
 Sašeta Plesající 
 Monička Plesající 
 Honzík Plesající 
 Neptun Plesající 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

 

Sobota 27. března 2004 

   Tak na tenhle ples jsme se dokázali domluvit o trochu lépe. Z Brna jsme vyrazili, aniž bychom 
museli dlouho čekat, všichni najednou. Jelo Nás docela dost a tak se stalo, že jsme se domluvili, 
protlačili jsme si to my řidiči, že z plesu odjedeme kolem jedné a půjdeme si ještě na chvíli 
sednout na Bar na Slatině, aby si páni řidiči mohli dát alespoň to pivko. Plán jistě dobrý, ale 
skutečnost byla naprosto jiná. Po ani ne hodině jízdy jsme dorazili na místo plesu, přivítali jsme 
se s přáteli, hlavně s Cipísovcema, ohákli se do kostýmů a šli jsme plesat. Peetrs přišel pro 
změnu v námořnickém a celý večer nám povídal o tom, jak v Atlantiku při lovu německých 
ponorek přišel o nohu. Dobrá story. Jinak, kromě známých, tam byli řemeslníci prodávající své 
výrobky a opravdu dobová hudba. Ta se střídala s hudbou, která je většině známější a na kterou 
také ta většina umí tancovat. Soutěží bylo dost, také jsem se jedné zúčastnil a poklonil jsem ji, 
ale nikomu z Lucia se nepodařilo vyhrát. Tombola byla opravdu bohatá, všichni kolem mne si 
furt pro něco chodili, jenom já jsem měl velké hnědé točené… 

   A tak jak noc pokročila, řekli jsme si, že je na čase začít realizovat náš plán přesunem na Bar, 
ale ať jsme se snažili, jak chtěli, vše co mohlo, stálo proti nám. První překážkou byl Koža a to 



že, věčnost vesmíru je nic ve srovnání s délkou jeho loučení. Druhou překážkou byl Páter, který 
musel pořád něco řešit. Třetí překážkou bylo opravdu zkurvené náledí, díky němuž cesta domů 
netrvala jednu, ale dvě hodiny. A opravdu to poslední, co nás opravdu dorazilo, byla ta 
skutečnost, a myslím si, že jsme si to předtím mysleli a pak jsme zapomněli, že se měnil čas ze 
zimního na letní (tj. neděle 28. března 2004 měla jen 23 hodin, co by tomu řekl Jack Bauer?), 
takže přestože jsme z Třebíče vyrazili chvíli před druhou, do Brna jsme dorazili až chvíli po 
páté. Takže z Baru nás vyhodili a z piva nebylo nic. 
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