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Sobota 16. července 2005 

   Na začátek bych rád řekl, že tohle vystoupení se mi líbilo snad ze všech nejvíc… Sraz byl 
před Kožíškovou rezidencí asi v 16:00. Samozřejmě že jsem byl ve Slatině už o hodinu dřív, z 
Bílovic to holt jezdí pěkně na… Okolo čtvrté se začali všichni scházet, zprvu jsme řešili, kdo 
pojede s kým v autě a hlavně jsme vytahali všechny věci od Kožíška… Docela trvalo, než jsme 
se vydali na cestu… Pamatuju si, jak Sluníčko navrhoval, že bychom mohli skočit na jednu 
kofolu na Spartak… Ale tak nějak se všichni shodli, že bychom to nestihli (ale stihli). Nakonec 
jsme naskákali do aut a jelo se směr Letovice… Cesta byla klidná… Já jsem byl v autě s 
Kalifem, Kožou, Jiřinkou a Hankou… Takže se bylo pořád o čem bavit… Třeba o Jiřinčiných 
chlapcích - téma na delší debatu… Pak jsme si myslím vykládali nějaké vtipy, bohužel si teď 
ale ani na jeden nevzpomenu… Hlavní bylo ale, že jsme poslouchali Kryla, Kalifovu 
kompilaci?… 



   No, každopádně cesta uběhla celkem rychle… Ne všem… Třeba Paťa měl takový pomalejší 
auto… Tak hlavně že to jelo, ne… V Letovicích jsme zaparkovali před hasičkou… Vytahali 
jsme věci… A začalo pršet… Tak jsme všechno natahali do baráku a začali jsme se převlíkat… 
Za chvíli jsme byli ve zbrojích… A už nás volali na plac… Podle přítomných lidí a uvolněné 
nálady jsem usoudil, že se jedná o oslavu narozenin… Taky že jo… Oslavenec se jmenoval 
Karel (aspoň doufám)… Takže jsme ho zahrnuli do našeho vystoupení… Rozdělili jsme se na 
dva tábory, chvíli jsme se mlátili o Karla, ale pak jsme usoudili, že se to tak nevyřeší, takže 
velitelé obou táborů seřadili své bojovníky a nastal čas duelů… Tak nějak průběžně jsme je 
chvíli likvidovali my, chvíli oni zase nás… Ale zatím nikdo nepadl… Poslední souboj proběhl 
mezi naším a jejich velitelem… Jejich zvítězil a nemilosrdně nám popravil toho našeho… Na 
nic jsme nečekali a zmizeli jsme, jak rychle to jen šlo a Karla jsme jim nechali… Pak jsme se 
vrátili a poklonili jsme se divákům… Myslím, že se jim naše vystoupení líbilo… 

   Pak jsme se šli zase převléknout… Čekala nás totiž ještě ohňovka… Šel jsem si nejdřív smýt 
bláto z vlasů a obličeje… no jo no, přece pršelo… Převlékání mi trvalo docela dlouho… Ale 
během něj nastalo pár překvapivých a příjemných situací - třeba když nám donesli pivka, potom 
grilovaná kuřátka… Pak když dojeli motorkáři a motorkářky… (Ty jsem ale neviděl, bo jsem 
měl plné ruce práce s uklízením mých věcí…) Když už jsem měl uklizeno, ještě mi zbývala 
jedna věc… Martin si zapomněl na sále hůl, tak jsem jednu z holí na ohňovku odmotal a použili 
jsme ji na souboj… Takže jsem ji zase musel namotat… Jelikož s tím nemám moc zkušeností, 
tak jsem se asi třikrát ptal, jestli jsem to dobře namotal… Nějak se mi nedostalo odpovědi, tak 
jsem to nechal být… V tu dobu už jsme byli všichni převlečení na ohňovku, stále bylo ale dost 
času, takže jsme si šli sednout ven, tam kde se konala oslava… Postarali se o nás přímo 
královsky - dali nám gulášek, misky s těstovinovými saláty, kousky melounu namočené ve 
vodce… Navíc jsme si mohli chodit k nápojáku pro pití… Byl jsem v ráji… Pak přišla 
ohňovka… Paťa se nachystal na místo a spustila hudba… 

   Vyrazil vrchní loučař Sluníčko… za ním i ostatní loučaři - Honza, Já a Martin… Ohňovka 
byla moc dobrá, myslím, že se opravdu povedla… Až došlo na motání holemi… Jednomu z 
motačů uletěl jeden hořící konec hole… Pár metrů od diváků… Tak nějak jsem si uvědomil, že 
to bude asi ta hůl, co jsem ji domotával… Štěstí že se nikomu nic nestalo… Už jsem se poučil… 
Příště to nechám někoho zkontrolovat anebo nechám někoho jiného, ať to udělá… Ohňovka 
skončila a podle potlesku lidí bylo znát, že se jim to opravdu líbilo… No nic, času moc 
nezbývalo, tudíž jsme se vrhli na sklízení věcí do aut… Byli jsme celkem rychlí, takže jsme 
hned vyjeli směr Osová Bitýška. 
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