
Ples v Třebíči 2008 
  

 
Datum 22. března 2008  
   

Pořádal Fracce Třebíč 
   

Zúčastnili se Kalif Plesající 
 Kosťa P. Plesající 
 Lukáš zvěd Plesající 
 Kosťa J. Plesající 
 Gastorm Plesající 
 Morgana Plesající 
 Jiřík Plesající 
 Verča Plesající 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 22. března 2008 

   O tento ples není u nás zase až takový zájem, ale i přesto se nás nakonec několik domluvilo 
a do Třebíče si vyjelo. Takzvaní Gasovci - tj. Jiřík s Verčou a Gastorm s Morganou vyrazili do 
Třebíče již v pátek na večer, využili možnosti, že Fracce nabízela i ubytování a tak si krásně 
prodloužili celý víkend. Takzvaní Kalifovci - tj. Já s Kosťou a Lukáš s Malou Kosťou, jsme jeli 
až v sobotu navečer a to mým autem - výsledek byl jasný - budu abstinovat. Nevadí. Do Třebíče 
jsme nakonec dorazili o něco později, než bylo v plánu, nějak jsem zazmatkoval na dálnici 
a přejel jsem sjezd. Projel jsem se o nějakých 7km více, jak bylo v plánu. Naštěstí v Třebíči 
jsem již tolik nezmatkoval a sál jsem našel bez bloudění. Celá akce byla nějaká podivná, nebo 
to bylo ve mně? Moc jsem se nebavil. Hrála jakási Country kapela, ale na to se nedalo tolik 
moc tančit. Naštěstí, když dohráli, pustili reprodukovanou hudbu a to bylo pak už lepší. 
Dokonce jsem si i zatancoval. Tombola byla také zajímavá. Byla tam jedna zdobená kožená 
taštička s vyraženým bodlákem, akorát pro Skota. No a tu taštičku vyhrála Kosťa. Netrvalo to 
dlouho a Kaštan přišel vyjednávat o výměně. Ta se nakonec uskutečnila asi o měsíc později a 
myslím si, že na tom oba vydělali. Potom jsme se ještě asi dvě hoďky bavili, tancovali a nakonec 
jsme se rozloučili s kamarády, naskákali do auta a vyrazili směr domů. Ale co hlavně 
nezapomenu, bylo jak jen hrstka lidí z Fracce (jedna baba a dva kořeni) předvedli výbornou 
ohňovou show (nemyslím jenom bezduché plivání petroleje…), v metalovém stylu, trvající 
téměř čtvrt hoďky. To bychom v našem osazení měli vystupovat aspoň 90 minut! Budeme 
muset zřejmě jít do sebe… všichni! 
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