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Zúčastnili se Koža Plesající 
 Monička Plesající 
 Honzík Plesající 
 Sašeta Plesající 
 Jiřík Plesající 
 Kaštan Plesající 
 Sašetin přítel Plesající 
 Kaštanova přítelkyně Plesající 
   

Zapsal Jiřík s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 19. března 2005 

   Sraz byl ohlášen na pátou hodinu odpolední, před vestibulem Hlavního nádraží. Jako první 
jsem dorazil Já, hned po mně přišel Koža, jako třetí Kaštan, který nezklamal a byl oděn jako 
Skot, a pak už jsme čekali jen na Honzíka. Následoval přesun na peron a do vlaku. Ve vlaku 
jsme potkali slečnu od Malteszké pomoci, která měla stejnou cestu jako my. Kecalo se 
a popíjelo, takže cesta utekla rychle. 

   V Třebíči jsme byli nasměrováni kudy kam, netrvalo dlouho a stanuli jsme před budovou, 
kde se konal ples. I vešli jsme dovnitř a pokecali s pořadatelem Cipísem. Chvíli po nás dorazili 
ostatní, Monika, Saša se svým přítelem a také Kaštanova přítelkyně. 

   Započal se hodokvas. Když se zábava rozproudila a byli už přítomni snad všichni ohlášeni, 
vyhlásili pořádající první soutěž, tradiční pojídaní párečku na koni. Koža s Monikou a Kaštan 
se svoji přítelkyni se snažili, bohužel ani jeden z těchto páru nevyhrál. Dál se pilo a hodovalo. 
Jako další soutěž bylo sekání dračích hlav. Na konstrukci byly u místěny čtyři balónky a vyhrál 
ten kdo, jich rozseknul nejvíc, podotknuto meč byl vyměněn za dřevěnou hůl. Honzík a Kaštan 
se zúčastnili, i když se Honzík snažil, nejlepším drakobijcem se stal Kaštan. Jako třetí soutěž 
po notné dávce volné zábavy byla soutěž s názvem Máchal. Byla hodně důmyslná, soutěžící 
musel přišít knoflík, uříznout dýkou ocas vlkovi (přeříznout proužek kůže) a nakonec jednou 
rukou poskládat ze sirek pyramidu. Této soutěže se nikdo z nás nezúčastnil. Nechyběla také 
tombola a výher v ni taky pár bylo. 

   K ránu jsme se rozloučili se Sašou a jejím přítelem, Monikou, Honzíkem a Kaštanovou 
přítelkyni, kteří jeli autem, Já, Kožíšek a Kaštan jsme později vyrazili na vlak. Cesta utekla 



podobně, jako cesta na ples. Než jsme se v Brně rozjeli do svých domovů, postáli jsme 
a rozloučili jsme se.  

 
jrk 


