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Zapsala Kosťa J. s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 14. února 2009 

   A nastal ten únorový den, na který se každoročně všichni těšíme, neboť na něj připadá náš 
oblíbený Gardový ples otevírající šermířskou sezónu. Měli jsme sraz v sedm u Doupiny, ale 
jelikož někteří snaživci si zapomněli boty na sále, vyrazili jsme cca o čtvrt hodiny později. 
Celkem nás jelo víc než deset ve třech autech. Během cesty jsme se opravdu nenudili, jela jsem 
totiž s Kalifem a ten v autě tak zlobil, jako by měl po čtvrtém pivu, ale opravdovou příčinu jeho 
rozpustilosti jsme za celý večer nevypátrali. Po příjezdu jsme neváhali a hned vstoupili do sálu. 
A zábava se začala pomalu rozjíždět. Kosťa P s Kalifem zabodovali hned v první soutěži a 
vyhráli láhev červeného vína, která samozřejmě nezůstala nevypitá. Ples byl v plném proudu, 
bavili jsme se, tančili a popíjeli. No a kolem půlnoci tu byla tombola. Během ní všechny 
přítomné velice bavil Jaryn, který při každém vyhlášeném čísle volal „mám, máme" a když 
doopravdy vytáhli jeho číslo, tak to musel někdo přiběhnout a říct mu, že byl vylosovaný. 
Tombola byla pro Luciusáky tentokrát velmi úspěšná, náš stůl vyhrál snad více než deset cen. 
No a čím byla pokročilejší hodina, tak tím Kalífek zlobil víc a víc, ale tentokráte už nám všem 
bylo jasné proč. Ples se chýlil ke konci a tak jsme se pomalu, někdo více někdo méně 
společensky unaven, rozjížděli směrem k domovům. Musím konstatovat, že ples se velice 
vydařil, všichni se královsky pobavili a tak nezbývá nic jiného, než se opět těšit na další rok.  
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