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Zúčastnili se Koža Vystupující 
 Donny Vystupující 
 Paťa Vystupující 
 Kalif  Vystupující 
 Worlík  Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Sluníčko Vystupující 
 Yakuza Vystupující 
 Jiřík Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Hanička Vystupující 
 Gába Vystupující 
 Gastorm Vystupující 
 Jája Fotící 
 Bratr Peckoslav Přihlížející 
 Soňa Přihlížející 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Čtvrtek 1. června 2006 

   Scuka jsme měli myslím kolem páté hodiny u Kožicha. Alespoň tedy ti, co bydlí ve Slatině. 
Na sraz jsem došel akorát já, Kožichy nemožno počítat, když to bylo u nich před barákem. 
Brácha musel jet s Mirkem do nemocnice a Paťa se vždycky dopravoval po vlastní ose. 
Naházeli jsme tedy s Kožichem a Doupinou věci do auta a vyrazili jsme. Kolem šesté jsme měli 
sraz před vchodem na Kociánku, někteří se tam dostavili, kromě mně, s určitým zpožděním. 
A tak nakonec se nám tam sešlo přesně hafo. Prostě více lidí, než jsme počítali. Byl jsem tam 
Já, Kožich, Doupina, Donny, vše fotící Jája, Paťa, kingoš Worlík se Sončou, sultán Yakuza, 
tanečnice Jana s Petrou, egyptská ovívačka Hanička, nosič polštářů Gába, podlézavý vyvolávač 
Jiřík, též horal Gastorm a Sluníčko se ukázal. Z cizích, toliko pouze řečeno, jinak mezi námi 
jako jeden z nás brán, se ukázal… Peckoslav. 



   Poté co jsme si našli pořadatele, domluveno bylo, že vzhledem k tomu, že po obědě docela 
dlouho sužoval nás liják nemalý, přestože již nyní asi dvě hodiny slunce svítilo, nikolivěk však 
natolik, by všechny mokřiny vysušilo, že celé vystoupení proběhne v uzavřené tělocvičně a tedy 
bez ohně. Nu tedy, zapliveme jindy. A tak jsme se převlíkli, domluvili se obsluhou hudební 
aparatury a vylezli na plac, bychom postavili oponu. Takové nadšení a potlesk jsem dlouho 
neviděl a neslyšel. Tuším, že to bylo loni v Rakousku. Poté jsme si odběhli ještě pro nějaké 
rekvizity a vrátili se zpět na plac. Tam již nás uváděli. Nutno říci, že dotyčný uvaděč dětem 
mazal pěkně med kolem huby, anebo mi fakt zapomněli sdělit, že jsme nejlepší šermířská 
skupina v Brně. 

   Naše divadelní scénka nebyla pro nás, nejlepší skupinu z Brna, nikterak náročná. Sehráli jsme 
opět náš docela zábavný kus, z dob kdy naše země trpěly pod kopyty koní muslimských 
válečníků. Ale jak to již bývá, vše dobře dopadlo, agresory jsme vyhnali a jako bonus jsme 
osvobodili dvě sultánovy nádherné zajatkyně. Ovace dětí neznalo mezí. Pak pro děti spustila 
diskotéka a my jsme se odebrali do šaten, posbírat své věci, rozloučit se, do auta a konečně 
dom. Když si tak zpětně vzpomenu na ty děti, jak tam řádili při diskotéce, jak nám tleskali a jak 
byly přátelské, jenom škoda, že jsme se nerozhodli dříve, protože, pokud budou o nás ještě mít 
příští rok zájem, byl bych pro to, a mnoho mých spolubojovníků se mnou jistě souhlasí, udělali 
bychom pro ně naši Velkou Ohňovou Show. 
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