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Datum 16. února 2008  
   

Pořádal Bretnýři Vyškov 
   

Zúčastnili se Donny Plesající 
 Paťa Plesající 
 Kalif  Plesající 
 Worlík  Plesající 
 Monička Plesající 
 Jiřík Plesající 
 Kosťa J. Plesající 
 Kosťa P. Plesající 
 Verča Plesající 
 Honza V. Plesající 
 Jája Plesající 
 Soňa Plesající 
 Čert Plesající 
 Lukáš zvěd Plesající 
   

Zapsal Kalif s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 16. února 2008 

   Na tento ples jsme se všichni, již měsíc dopředu, těšili jako malí, protože toto měl být ples, 
který nás nikdy nezklamal. Trvalo to tedy dlouho a kýžená sobota se nakonec dostavila. Někteří 
jeli vlakem, někteří auty. My, co jsme jeli vlakem, jsme si dali scuka o půl sedmé na nádru, 
před halou. Já s Kosťou, aby se neřeklo, jsme dojeli asi o 15 minut později. Ale i tak jsme 
nakonec, všichni, co jsme tam měli být, seděli v sedm ve vlaku a nechali jsme se unášet z 
Hlavního Nádraží směrem na Vyškov. To jsem byl vlastně Já s Kosťou, Lukáš s Malou Kosťou, 
Jiřík s Verčou a Komár se svou láskou od Miroslavských. 

   Protože jsme měli před sebou celou hodinu, vytáhli jsme víno a nějaké pamlsky a začali jsme 
se bavit. Ještě ani nebylo osm, Vyškov byl na dohled a Jája už nám volala, kde že prý jsme a že 
Donny by nás vyzvedl, abychom těch pět kiláků nemuseli ťapat pěšky. A tak nás nakonec 
brácha na dvě etapy odvezl všechny. Nejprve teda ženské, bez Komárové, a potom i nás zbytek. 
Jiřík chudák se nějak nevešel do auta a tak si to nakonec vytrpěl v kufru. Brácha nás vyložil na 
parkovišti u akademie, necelých 200 metrů od sálu. Opět nečekaně, nové místo. 



   V sále už byli další z Lucia a jen pár pak přijelo po nás. Byl tam Honza Vlach s Patrikem, 
Worlík se Soňou, Móňa, Čert. Pak samozřejmě i mnoho dalších kamarádů - Olomoučáci, Carpe 
Diem atd. Dokonce se tam ukázal i Koža s Verčou a Kráter, ale ti seděli s Carpe Diem bokem 
a moc si nás ani nevšímali. No co se dá dělat… Jinak večer uplynul hodně rychle, hodně soutěží, 
kterých se účastnil především Lucius. Já sám, teda Kosťa se mnou, jsme se zúčastnili třech 
soutěží. V jedné jsme byli třetí, ve druhé druzí, to nás porazil Gas s Morganou (soutěžil jenom 
Lucius) a při prorážení balónků jsme nakonec zvítězili. Pak byla tombola, pak se ještě nějakou 
dobu tancovalo a potom se začali lidé pomalu vytrácet domů, nebo přespat do blízké tělocvičny. 
Já s Kosťou a se Zvědama jsme museli počkat na ranní vlak, který nám jel někdy kolem páté. 
Ve čtyři jsme tedy sbalili, rozloučili se s přeživšími a vydali jsme se do pět kilometrů 
vzdáleného Vyškova. 

   Pravdou je, že mě Vyškov opět nezklamal, výjimečně jsem neudělal žádnou ostudu a že jsem 
si na druhý den všechno dobře pamatoval. Horší bylo to, že do postele jsem se dostal až kolem 
půl osmé ráno a celou neděli jsem dokonale zasklil. 
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