
Ples ve Vyškově 2011 
 Foto 

 
Datum 19. února 2011  
   

Pořádal Bretnýři Vyškov 
   

Zúčastnili se Donny Plesající 
 Jája Plesající 
 Kalif  Plesající 
 Doupina Plesající 
 Ozzák Plesající 
 Kosťa P. Plesající 
 Kosťa J. Plesající 
 Lukáš zvěd Plesající 
 Peťa Z. Plesající 
 Kráter  Plesající 
   

Zapsal Ozzák s úpravami ostatních zúčastněných  

 

Sobota 19. února 2011 

   Uplynulo čtrnáct dní od našeho plesu i zachtělo se nám znovu plesati. Byli jsme pozváni na 
ples do Vyškova skupinou Les Marines. Takže jsme se domluvili a vyrazili jsme na ples. Jeli 
jsme dvěma auty. Jedno řídil Donny a jedno Lukáš. Sraz jsme měli u nás na Doupově v sedm 
večer. Po menším čekání na Kalifa jsme vyrazili. Na ples jsme dorazili kolem osmé. Cestou 
jsme přemýšleli, kde vůbec ten ples je, protože sám velký Kalif to taky nevěděl. Nicméně jsme 
to aspoň zkusili a napoprvý jsme se trefili. 

   Ples probíhal celkem v dobré náladě. Moje maličkost Ozzáček se zúčastnil dvou soutěží a 
samozřejmě je vyhrál. První soutěž probíhala tak, že jsme museli sníst 12 sucharů, oloupanej 
citron a všechno to zapít třemi deci slané vody. Proti mě soutěžil i sám náš velký Kalif, ale na 
můj bezednej žaludek neměl nárok. Já jsem měl jenom problém na samém konci, protože mi 
došla ta slaná voda a ty suchary špatně kloužou do krku po suchu. Nicméně jsem to do sebe 
nasoukal a zvítězil. Při druhé soutěži jsem naučil všechny přihlížející a spolusoutěžící, jak 
rychle se pije z flašky. Mělo to jenom jedem zádrhel a to, že to pivo asi půlhodiny předem stálo 
na topení. Tuto soutěž jsem také vyhrál. Dalších soutěží jsme se už nestihli zúčastnit. O půlnoci 
se losovala tombola, kde malá Kosťa vyhrála slušivou pokrývku hlavy, Doupinka vyhrála 
hezkej svícínek a Donny s Jájou vyhráli dvě flašky. Asi po jedné hodině jsme se rozhodli, že se 
ubéřeme domů. Cestou domů jsme se stavili na Rohlence u Mekáče a koupili jsme si malou 
pozdní večeřku. Domů jsme dojeli v pořádku a už se určitě těšíme na další ročník tohoto plesu. 
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