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Pátek 11. listopadu 2011
Na svatého Martina jsme byli požádání mateřskou školou na ulici Drobného, poblíž Boby
centra, abychom pro ně spáchali něco málo z našeho umění s ohněm. Domluvili jsme se tedy 4
plivači (Já, Ozzy, Obi-Wan a Jažek) a zvukař Donny, něco málo jsme nacvičili, upravili
ohňovku a mohlo se vyrazit. Vystupovalo se v krásném prostředí mateřské školy, hned vedle
vily Tugendhat, ve vile Arnold, takže po příjezdu na místo, jak jsme se ubytovali, šli jsme se
na tu nádheru z první republiky podívat. Touto zajímavou procházkou jsme strávili skoro dvacet
minut, což málem mělo za následek, že vstup do školky před námi málem uzavřeli a pak nás
tam pomalu ani nechtěli pustit! No museli jsme tu paní s klíči chvíli ukecávat.
Když jsme se navrátili zpět k MŠ, už nás tam čekal Donny. Pomohli jsme mu vyložit apec,
šli jsme se převléct a nachystat plac a věci na ohňovku. Kosa byla už fakt slušná. Sice v kose,
ale vystoupení jsme se nakonec dočkali. To vypuklo o půl šesté. Něco málo jsme zaplivali, ObiWan zamotal řetězy, pak jsme zase něco zaplivali a byla tu děkovačka a konec našeho
představení. U předškolních dětí, a nejenom u nich, bo tam měli rodiče a prarodiče, měla naše
zkrácená ohňovka fakt úspěch.
Pak už jsme se jenom převlékli, poklidili po sobě věci, rozloučili se a mohlo se vyrazit směrem
domů. No moc nemohlo, protože do vjezdu školky se postavila jedna inteligentní řidička
a úspěšně nás blokovala asi půl hodiny. Nakonec jsme se dočkali policajtů, kteří dotyčnou dámu
našli a vytáhli z domu, aby si mohla auto přeparkovat a nás více neblokovat. Takže jsme mohli
konečně vyrazit domů!
Doma ve Slatině jsme si pak po úspěšném vystoupení zašli na pivko, dokonce i Obi-Wan, ale
to už je jiný příběh.
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