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Sobota 20. února 2010 

   Odjezd na ples byl původně stanoven na 18:30 od Doupiny. Ale jak už to bývá, plány jsou od 
toho, aby se měnily. Nakonec bylo všechno jinak a já byl nucen, vzhledem k tomu, že jsem se 
ještě potřeboval zastavit za Taťkem na chatu, vyjet alespoň o půl hoďky dříve. A tak kolem 
šesté jsme naložili Lukáše s Janou, u jejich nového bytu (do něhož se toho dne právě 
nastěhovali), a vyrazili jsme do Pozořic, vyzvednout Donnyho. Kupodivu, Petra s Janou a 
Lukášem fungovali rychle. Než jsme dojeli do Pozořic, dokázali ti tři ztrestat první půlčák. 
Tady jenom musím podotknout, že Peťa nepila, ta si pouze léčila krk, ve kterém ji škrabalo… 

   V Pozorkách, při vyzvedávání Donnyho, jsem byl nucen si udělat menší přestávku a tak jsme 
se tam zdrželi asi o deset minut déle, než bylo původně v plánu. Pak jsme přejeli do Šumic, kde 
jsem si potřeboval něco pořešit s Taťkou a pak už konečně do Vyškova, kde jsme měli scuka s 
Ozzákem, Doupinou a s Obi-Wanem na parkovišti před Kaufecem. Přestože vyjížděli ze Slatiny 
o půl hoďky později, byli tam samozřejmě dřív. Pozdravili jsme se, vskočili jsme zpátky do aut 
a vyrazili jsme směr hospoda, kde se měl letošní ples odehrávat. Já jel vepředu, protože Ozzák 
neznal cestu a já jo, dokonale. Nebýt Donnyho, tak kolem vyškovské nemocnice bloudíme asi 
doteď. Ale i tak, nakonec jsme dorazili živí a zdraví… 

   Přivítali jsme se kamarády, posadili se a rychle jsme spěchali s Ozzákem na pivo, protože 
jako řidiči, jsme neměli moc času, kdybychom mohli pít. Dali jsme si jedno a přešli jsme 
okamžitě na nealko. Zábava v průběhu večera byla dobrá, přestože jsme neseděli hned u placu, 
tak jako každoročně a tudíž jsme se nezúčastnili jediné soutěže. Kostěny s Lukášem lámali 
jednoho panáka za druhým, já s Ozzym nealko (nejdřív pito, pak kofču, pak minerálku… 
postupně jak nealko v průběhu večera docházelo) a Donny s Doupinou a s Obi-Wanem 



civilizovaně konzumovali alkohol. A takto jsme vydrželi až do tomboly, které se nikdo z nás, 
krom Doupiny s Ozzákem, neúčastnil, protože na nás už nezbyly lístky. 

   Někdy před druhou jsme se pak rozloučili s kamarády a vydali jsme se na cestu domů. Na 
parkovišti jsme se pak rozloučili ještě s Doupinou, Ozzákem a Obi-Wanem, protože Ozzák ještě 
vezl Obi-Wana domů, a vyrazili jsme směr Brno. Já to vzal ještě přes Pozořice, vyložit bratra, 
a pak konečně hurá do Brna, do Slatiny, do postele, doprde… to se mi chtělo už fakt spát. 

 

klf 


