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Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Donny Zvučící a fotící 
 Doupina Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Honza V. Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Verča Vystupující 
 Zdenál Vystupující 
 Flame Vystupující 
 Anička Vystupující 
 Feyd Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
 Prochy Vystupující 
   

Zapsala Kosťa P. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 29. srpna 2009 

   Na vystoupení do Přísnotic jsme jeli už podruhé. Před dvěma lety jsme tam již jednou byli na 
nějakém dětském dnu a letos nás chtěli opět. Měli jsme sraz jako vždy u Doupiny, sešli jsme se 
sice všichni, ale počasí se nám nějak nevydařilo, protože poprchávalo, ale vystoupení bylo za 
každého počasí, takže jsme nabalili věci, naskákali do aut a vyrazili. 

   V Přísnoticích jsme zjistili, že budeme vystupovat na podiu v sále, což nám i celkem 
vyhovovalo, sice tam bylo málo místa, ale nebylo to tak hrozné. Vystupovali jsme s příběhem 
rytíře, který doplatil na své nízké choutky a musím říct, že se nám to vystoupení docela povedlo. 
Po vystoupení jsme měli čas do devíti do večera, neboť nás čekala ještě ohňovka. Za tu dobu 
jsme zjistili, že lidé v Přísnoticích jsou velmi pohostinní*, měli jsme nápoje zdarma a hlavně 
jsme dostali neuvěřitelné velký hrnec s gulášem, který celá naše skupina nedokázala sníst a to 
je co říct!  Před ohňovkou jsme si ještě poslechli místní skupinu „Prasklej hydrant" a šli jsme 
na to. Myslím že ohňovka byla celkem zdařilá, i když já s Malou Kosťou jsme měly trošku 
okno, jinak to bylo fajn. 



   Po příjezdu do Slatiny jsme jako vždy šli ještě na pivko a poté domu. Tentokrát u nás spal 
Obi-wan neboť měl sebou auto a chtěli jít na pivo s námi a také Malá Kosťa, ta totiž byla sama 
doma a tak se tam bála**. Nakonec jsme s Malou Kosťou ulehli kolem páté a kluci myslím, že 
až kolem sedmé ráno, taky to na nich bylo pak vidět, ale aspoň si fajn pokecali. 

 
ksp 

*pozn. Kalifova: …no nebylo to zrovna, jako když Cimrman popisoval svoji cestu do Arktidy 
- „…vybrali z chlívku nejlépe vykrmeného tuleně…“, ale také dobré. 

**pozn. Kalifova: …poseroutka! ϑ. 


