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Datum 2. června 2006  
   

Pořádal Carpe Diem Brno Zoo 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Sluníčko Vystupující 
 Yakuza Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Gába Vystupující 
 Morgana Vystupující 
 Soňa Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 2. června 2006 

   V pátek nás čekalo ještě jedno vystoupení a to vystoupení v ZOO. Tentokráte bez šermu, ale 
za to měla být naše celá, ohňová show. Vše bylo domluveno s Jarinem Kůžičkou už dost dlouho 
dopředu a tak ani jednoho z nás nenapadlo, že bychom snad z lenosti, či z pohodlnosti se na to 
vykašlali. A že jsme měli dost překážek! Tak za prvé, původní domluva, aspoň co já si pamatuji, 
zněla na pár plivanců od pár plivačů. Pak se tam nějakým záhadným způsobem dostala motačka 
a aby toho nebylo málo, ve čtvrtek, den před tím, se tam dostaly i vějíře! A s těmi měly tančit 
naše břišní tanečnice, které to jaktěživ v rukou nedržely. Druhou překážkou bylo to, že ještě v 
pátek jsme neměli namotanou jedinou blbou plivačku a v plánu bylo, že se to bude motat u 
Paťáka od tří hodin, tj. opravdu chvíli před vystoupením, a navíc jedinců na motání zrovna 
mnoho nebylo. Třetí překážkou, kterou ale každý optimista hravě překoná, bylo to, že bylo tak 
kolem třetí odpolední a spustila se naprostá průtrž mračen, děsný liják je opravdu slabé slovo, 
a kolem čtvrté se počasí nemělo k tomu se uklidnit. Ale i tak, jak jen to bylo trochu možné, 
jsem se kolem půl čtvrté utrhl z práce a vydal jsem se na cestu k Paťákovi motat ohňovku. Lilo 
tak příšerně, že než jsem přeběhl těch blbých 30 metrů mezi halou a vrátnicí, byl jsem fest 
mokrej. Ani se mne neptejte, jak jsem vypadal po těch sto metrech, mezi vrátnicí a zastávkou. 
K Paťovi jsem dorazil něco po čtvrté hodině a hned jsem se s Paťou pustil do motání. Kromě 
nás dvou tam byla ještě naše břišnotaneční děvčata - Jana s Petrou, která tam již notnou dobu 



zápasila s vějíři. Během odpoledne se pak ještě dostavil Yakuza a Slunko a já se pak ještě vydal 
na cestu domů, bych se před vystoupením trochu najedl. 

   Kolem čtvrt na osm mne pak měl vyzvednout Donny, vtipně měl přecpáno auto Yakuzou, 
Janou a Petrou, takže, a tedy ačkoliv nejsem sebevrah, jsem se rozhodl, že tedy pojedu s Kožou, 
který měl v autě jediného odvážlivce - Slunka. Nakonec jsme ale stejně všichni bez úhony 
přežili nástrahy brněnských silnic a dostali jsme se až před vstupní bránu brněnské ZOO. Tam 
nás již očekávali Paťa a Karin se svou mladší švícou a tatínkem. Z Carpe Diem nestál u brány 
nikdo. A tak jsme zavolali Jarinovi, ten nám poslal vláček na věci a po naložení jsme se vydali 
pěšky navrch až k pavilónu plazů. Tam již jsme zahlédli naše šermující kamarády. 

   Během převlékání, přípravy ohňovky a shánění aparatury (protože ta tam nebyla), se ještě 
nahoru k nám doplazili Worlík se Sončou, Gába a Jiřík. Pak jsme ještě hledali vhodný plac, 
nepršelo již sice, ale foukalo opravdu pěkně, takže jsme potřebovali závětří. Jen co se setmělo, 
pustili jsme se do toho. Ohňovka měla obdobný průběh jako vždy, s tím rozdílem, že jsme 
vypustili souboje a začali rovnou motačkou. Po ní přišla na řadu břišní tanečnice s vějíři a 
nakonec zase známá plivačka. Na závěr jsme se poděkovali a následně sklidili opět nemalý 
potlesk.  Pak jsme se rozlučili s kamarády, seběhli jsme dolů, naházeli věci do aut a vyrazili 
směrem k domovu, tedy do Slatiny a vše jsme skončili netradičně na Vagónu.  
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