
Vystoupení ve Lhotce 2009 
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Datum 13. června 2009  
   

Pořádal Klub žen Lhotka  
   

Zúčastnili se Kalif Vystupující 
 Doupina Vystupující 
 Kosťa P. Vystupující 
 Kosťa J. Vystupující 
 Obi-Wan Vystupující 
 Lukáš zvěd Vystupující 
 Tomáš RZM Vystupující 
 Granát Vystupující 
 Gwyn Vystupující 
 Zuzka Vystupující 
 Ozzák Vystupující 
   

Zapsala Doupina s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 13. června 2009 

Ahojky všem! 

   Chtěla bych Vám podat stručný referát o tom, jak se konalo vystoupení ve Lhotce pod 
Ondřejníkem (v domovině našich Kostihlaviček). Ráno byl naplánovaný odjezd na 8:00 h, což 
znamenalo vstávání v „nekřesťanskou" hodinu, leč nedalo se nic dělat. Pár minut po osmé u 
nás před domem přistála 2 auta, Kalifovo a Obi-Wanovo. Kluci přepřáhli vozík z jednoho auta 
na druhé a naložili věci. Mezitím se na chvilku objevila Malá Kosťa se Zvědem, ale ti odjížděli 
dřív. Pak se přejelo ke Kalifovi, kde jsme naložili zbytek, věcí a mohlo se vyrazit. Posádka 
našeho vozu byla ve velmi dobré náladě. Poslouchali jsme hudbu k „Ohňovce" a když jsme byli 
blíž k severu, nahodil Kalif do „cédéčkovače" Nohavicu, kterýžto byl opravdu stylový na cestu 
směr Ostrava.:-). V Olomouci jsme ještě na benzínce vyzvedli Petra"Vikoše", který jel na tuto 
akci kvůli mé „veličkosti":-) (na mašině Yamahááá:-)) a už se pádilo bez přestávky přímo do 
Lhotky. 
   Když jsme dojeli na místo určení, bylo naprosto hnusné počasí, zima a pršelo. Lhotečáci nás 
uvítali po jejich způsobu nikoli chlebem a solí, ale půllitrem Radegastu:-) Dali nám najíst, 
abychom jim tam neumřeli ještě před vystoupením, a pak už jsme se pustili do práce. Postavily 
se stany, převlékli jsme se, dostali na příděl každý jednu soutěž a jali jsme se poskakovat kolem 
místních dětiček:-) Odpoledne proběhlo celkem v pohodě, sluníčko vysvitlo (až nám to bylo 
některým nemilé viz. můj spálený krk), ale děti byly fajn. Kolem 18:00 h proběhlo vystoupení 



za pomoci Rytířů Země Moravské a kamarádů z Ostravy. Pak byla pauza, ve které jsme dostali 
výbornou večeři a začali jsme chystat „Ohňovku". Pomáhali nám všichni, co měli ruce a nohy, 
aby mohlo vše ve 22.00 h v pořádku propuknout. Pomáhal nám Petr, brácha od velké Kosti 
a Ostraváci. 

   Ohňovka začala přesně ve 22.00h. Musím říct, že se všichni hostující zúčastnili svých rolí na 
jedničku a vše se povedlo, jak se povést mělo i diváci vypadali spokojeně. Pak jsme šli sbalit 
ohňovkové nádobíčko a začala volná zábava… Bavili jsme se hrdě a statečně do doby než se 
nám začaly klížit oči a my jsme uznali, že je čas jít spát. Byla sice příšerná kosa, ale nedalo se 
nic dělat. 

Neděle 14. června 2009 

   Ráno nás místní ještě pohostili výbornou česnečkou, která některým přišla velmi vhod, a pak 
už se jen sbalily věci a jelo se zpátky směr Brno, Ostrava, Olomouc podle toho, kdo odkud byl. 
Všichni všechno přežili, zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Loučím se s Vámi Váš Doupec.:-))) 
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