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Datum 22. - 24. září 2000  
   

Pořádal Sarras Olomouc - Holice 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Jája Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Deďu Přihlížející 
 Peetrs Přihlížející 
 Giovanni Filmující  
 Kalif  Vystupující 
 Mara  Vystupující 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Pátek 22. září 2000 

   Na sobotu 23. září jsme přislíbili Olomoučákům naši podporu, a tak jsme si během čtrnácti 
dnů připravili drobné ukázky soubojů, s kterými bychom mohli vystupovat. Do Olomouce jsme 
tehda už nejeli udělat ostudu sobě, či Kožovi, ale především Jménu Lucia a naši korouhvi, 
kterou Jája ušila. Do Olomouce jsme jeli v několika skupinkách. Jako předvoj, jeli čtyři lidé v 
pátek a zbytek dojel až v sobotu. V pátek jel Donny s Kožichem Pickupem někdy odpoledne, 
a já s Milenou jsme dojeli až na večer vlakem do Olomouce na nádraží, kde nás asi po dvaceti 
minutách vyzvedl Donny. Ubytovali jsme se u Zifčáků, najedli jsme se, a šli jsme chlastat na 
Statek. Jako první odpadla Milena, a jako taková měla též ráno nejvíce energie, a tak jsem s ní 
šel zpět, tam kde jsme nocovali. Na Statek jsem se pak už nevrátil. Někdy v noci po nás přišel 
i Donny s Kožichem. 

Sobota 23. září 2000 

   Druhý den ráno dojela druhá polovina skupiny. Vešli se do dvou aut. Jája s Doupinou jely s 
Paťákama a Mara přijel s Giovannovcema, stěžujíce si na to, že mu hučí v hlavě. Giovanni měla 
jakousi díru ve výfuku, takže auto dělalo příšernej hluk. O tom jsem se měl taky přesvědčit, 
když nás pak Giovanni večer vezla domů. Pokecali jsme, ti co nebyli v káčkách se převlíkli, 
zopákli se souboje a vyrazili jsme ke školce, kde mělo, myslím, že ve dvě hodiny, vypuknout 
celé představení. Nakonec to vypuklo, naše první představení na veřejnosti. Jako první jsme 
měli vystoupení Já s Mařenou. Docela to bylo v pohodě, až na to, že jsem se Marovi opřel o 
břicho mečem, kterej se přitom naštěstí prohnul jako luk. Neměl tam ani jizvičku! Pak 



vystupoval někdo z cizí skupiny, většinou se to tak střídalo, no a pak vystoupila Jája s 
Doupinou. To bylo také dost dobré. Nakonec od nás vystoupila trojka Koža, Donny a Paťas, 
kteří se také předvedli. Hlavně Koža, který již třetím tahem začal improvizovat. Nevystupovala 
akorát Denisa s Giovanni, protože se krapítek styděly, a také Peetrs, který tou dobou do skupiny 
teprve začínal chodit. A Milena, ta nikdy nepatřila do skupiny. Na konci vystoupení byla též 
jedna hromadka, při které Donny dobře podřízl Kožicha. Na konci hromadky zůstal akorát 
Stoupa s Alfem, ale ani mezi nimi nebylo vítěze, protože se zabili navzájem. Po vystoupení 
jsme každej dostali lahváče, měli jsme slíbenou celou bečku, a ne celou basu, a šli jsme 
oslavovat na Salojku. Já s Milou, Marou a Giovannovcema jsme si dali jen slabě, sbalili jsme 
si věci a kolem šesté jsme se vydali na cestu do Brna. Po cestě jsme trošku bloudili, protože 
Peetrs nemohl s autem přes střed Olomouce, kvůli tomu výfuku, a tak do Brna jsme se dostali 
až po třech hodinách. Nutno říct, že jsem ten prasklej výfuk slyšel ještě dvě hodiny v hlavě, po 
té co jsem vystoupil z auta. 

Neděle 24. září 2000 

   Druhá polovina skupiny odjížděla až v poledne. 
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