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Datum 18. února 2006  
   

Pořádal Bretnýři Vyškov 
   

Zúčastnili se Koža Plesající 
 Donny Plesající 
 Paťa Plesající 
 Kalif  Plesající 
 Worlík  Plesající 
 Doupina Plesající 
 Monička Plesající 
 Honzík Plesající 
 Yakuza Plesající 
 Jiřík Plesající 
 Hanička Plesající 
 Mladej Charlie  Plesající 
 Ruda Plesající 
 Gába Plesající 
 Pepíček Plesající 
 Kráter  Plesající 
 Sašeta Plesající 
 Jája Plesající 
 Soňa Plesající 
 Peťa Z. Plesající 
 Eva Plesající 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 18. února 2006 

   Přípravy byly opravdu dlouhé, protože Vyškov je ples, který my z Lucia považujeme za 
takové neoficiální otevření šermířské sezóny. Poprvé v novém roce se tam vždy sejdeme se 
svými kamarády od železa, bychom formou nenásilnou a v přátelském duchu, si pokecali co je 
nového a domluvili se na dalších případných akcích. Vše začalo již při podávání přihlášek na 
ples. Prve jsme se snažili najít kontakt na Les Marines, pořádající skupinu, ale nikde jsme 
nenašli více než adresu. Stará telefonní čísla neplatila. Nakonec Koža někde vyštrachal plakát 
na ples z loňského roku, zavolalo se tam a mohli jsme tedy dojet. 



  Nahlašovali jsme kolem 28 lidí a jelo nás nakonec 25. Ti, kteří vyhráli jet autem, se sešli kolem 
půl sedmé u Kožicha. Tentokráte jsme byli opravdu rychlí, ve čtvrt na osm jsme vyrazili. Donny 
s Jájou vezli Honzíka a Moničku, Paťa vezl ve svém meďourovi Hanku s Rudou a Já vezl 
Worlovce a Evu od Mladýho Charlieho. Koža s Dopupinou a s Kráterama vyrazil již kolem půl, 
protože se stavovali do Šumic pro Sašetu. Zbytek - Yakuza a Jiřík se svejma drahejma 
polovičkama, Gába, Pepíček a Mladej Charlie jeli vlakem nebo autobusem. 
   Asi po dvaceti minutách jízdy, možná to trvalo déle, protože Paťa se strašně loudal, jsme 
dorazili na parkoviště nedaleko hospody, kde se ples konal. Tentokráte to nebylo na Vysoké 
škole, ale nedaleko kasina Admirál. Po docela složitém parkování, parkoviště bylo děsně malé, 
přecpané a navíc tam bylo pět čísel vody, jsme vyrazili k hospodě. U vchodu jsme se 
zaregistrovali koupením lístků a šli jsme se uvítat se známými. Večer ubíhal docela rychle a pro 
některé i příjemně. Někteří tančili, někteří klábosili a někteří, jako třeba já, jsme čučeli na to, 
jak nám Finové dávají na OH v hokeji pěkný kapky. Projeli jsme to docela slušně. Tuším, že 
4:2.  Kolem půlnoci byla tombola, kde normální lidi vyhrávají jídlo, popř. bumbáníčko a kde 
Donny netradičně vyhrál obrovskou roli toaletního papíru. Vzhledem k tomu, že jej zrovna 
trápila sračka, to přijal s povděkem. Já nevyhrál nic. 

   A pak jsme se bavili dál, až do našeho odjezdu. Chvílu jsme měli problém dostat Kožicha ze 
sálu, ale nakonec jsme stejně všichni stanuli kolem třetí hodiny ráno na parkáču. No tedy jenom 
Já s Worlama, Kožichama, Sašetou, Moničkou a Honzou. Zbytek ještě zůstal. Donny s Jájou 
chtěli jet později a zbytek tam spal. A tak až na jednu nepříjemnou událost, co se nám stala na 
parkovišti, jsme se bez problému naskládali do aut a vyrazili směrem ke svým domovům. 
Někteří vystřízlivět a někteří, jako třeba já se pořádně vyspat. 
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