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Pořádal Lucius Brno - Slatina 
   

Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Monička Vystupující 
 Mladej Charlie  Vystupující 
 Honzík Vystupující 
 Morgana Vystupující 
 Jiřka Vystupující 
 Kráter  Vystupující 
 Sašeta Vystupující 
 Giovanni Vystupující 
 Peetrs Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Soňa Vystupující 
 Eva Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 26. února 2005 

   Tradičně, každý rok se celá skupina zúčastňujeme, někteří více, jiní méně, Slatinského 
Pochovávání Basy. A jako minulý rok, tak i letos jsme se na Base zhostili role šatnářů a šenkýřů. 
Celá akce, pro ty zapálenější z nás, začala již skoro čtrnáct dní předem, kdy jsme opětovně 
přemýšleli, co musíme zařídit a co vše nakoupit. Nějakou dobu jsem musel nechat všechny 
potrápit, abych pak vítězoslavně mohl vytáhnout loňský zápis z rady před Basou. Dokonce tam 
byl i lístek s nákupem. To nám hodně starostí vyřešilo. Ve čtvrtek a v pátek jsme nakoupili 
všechno potřebné a v sobotu odpoledne jsme začali vše na sále připravovat pro večerní zábavu. 
Já jsem se bohužel těchto příprav mnoho aktivně neúčastnil, jelikož jsem měl nějaké vyřizování 
ohledně služební cesty, na kterou jsem měl jet následující den. Odpoledne jsem se na hoďku na 
sále zastavil, něco málo jsem pomohl a zase jsem valil se dom nabalit. 



   Navečer jsem došel až po osmé hodině, kdy basa již byla pochována. Ve dveřích jsem se 
srazil s Kožichem. Málem jsem si dal bradou o zem, když jsem zjistil, že je napasovanej v 
Doupininých šatech. Až na ty vousy to bylo opravdu hodně dobrý. Tak dobrý, že jeden starší 
pán nemohl uvěřit tomu, že se o slečnu skutečně nejedná a to se s ním bavil skoro půl hodiny! 
A tak jsem trochu pokecal s lidmi, vypomohl jsem trošku v šenku, nejenom s bečkou, ale i s 
prácí, zaskotačil jsem trochu na place a o půl jedenácté jsem utíkal domů. Co jsem se pak po 
týdnu dozvěděl, jak jsem dojel ze služebky? No, většina tam byla až do rána a jelikož se vše 
nezlikvidovalo, muselo se jít v neděli odpoledne nejenom uklízet, ale i dopíjet. 

   A přestože Nás tato akce stála hodně úsilí, ve výsledku byla skupinovou kritikou hodnocena 
kladně.  
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