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Datum 6. února 2010  
   

Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Lucius Plesající 
 Landštějni  Plesající 
 Rytíři země Moravské Plesající 
 Ursi Plesající 
 Extraktor  Plesající 
 Sigurd Plesající 
 Chudí a hladoví Plesající 
 Carpe diem Plesající 
 DUX Moravia  Plesající 
 DIMAS  Plesající 
 Peckáči Plesající 
 kamarádi z Olomouce Plesající 
 …další kamarádi Plesající 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 6. února 2010 

   Dlouho jsme o tom mluvili, dlouho jsme o tom diskutovali, dlouho jsme se o tom radili a 
dlouho jsme se o tom rozhodovali a pak nakonec, někdy loni v létě, padl verdikt. Uspořádáme 
ples Lucia! Datum nultého ročníku nakonec připadlo na sobotu, 6. února a jako prostor k 
uspořádání této akce jsme si zvolili sál Slunečního Dvoru u nás ve Slatině. K tanci a poslechu 
jsme si pak přizvali kapelu Santa Fé, se kterou jsme měli dobré zkušenosti z posledních 
Čaroděk. Takže jsme nadělali pozvánky, zajistili spaní pro účastníky, sezvali kamarády a 
známé, sehnali pár sponzorů… a mohlo to celé vypuknout. 

   Oficiální zahájení bylo naplánováno na osmou hodinu, ale pro některé z nás už byl začátek o 
pár hodin dříve. Já osobně jsem byl nervní již od rána, jak jsem rozlepil oči. Odpoledne jsme 
měli s děckama scuka na Dvoře, abychom vše zavčasu připravili, než dojdou první hosté. 
Společně s námi tam dorazila i kapela se zvukařem, aby si stihla zavčasu nazvučit sál. 

   Vše jsme měli nakonec nachystáno docela rychle a pak kolem sedmé jsme mohli přivítat první 
účastníky plesu. Slavnostní zahájení pak bylo provedeno v osm hodin Doupinou a Ozzákem, 
kteří také hosty celým večerem provázeli a v mezipauzách, kdy kapela měla oddech, měli na 
programu různé vtipné soutěže. Jednou z nich byla například obírání lístečků z partnerek (kdy 



si Ozzák docela vychutnal nalepování těchto lístečků), nebo jinou, kde miminko (obvykle 
chlap) se muselo doplazit k mamince a vypít si svoje pitíčko z kojenecké láhve. Nevěřte tomu, 
že v nich bylo mléko. 

   Country hudba nebyla pro šermíře asi nejlepší volba, ale naštěstí před půlnocí zábavu oživilo 
karaoke a po půlnoci pak proběhla tombola s velice pěknými cenami. Po tombole pak ještě 
hrála reprodukovaná hudba, při které jsme se všichni bavili balónkovým fotbalem. Hudební 
produkce pak skončila ve dvě hodiny a ještě asi do tří jsme tam všichni seděli a kecali. Pak jsme 
se sbalili, poslední zbytky a poklidili po sobě šatnu a vyrazili jsme všichni domů, spát. 
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