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Pavel Trčka pro server www.zasova.eu:  
 
 Je to k nevíře, ale v sobotu 10.1.2009 proběhl již 12. ročník Valašského bálu souboru 
Soláň, tentokráte s podtitulem StavBál.con. 

Stavební atmosféru nasáli hosté už u vstupu, kde byli rozděleni podle profesí, dostali na 
uvítanou BETON (chutná to směs becherovky a toniku) a odložili si v šatně – přijmu a výdeji 
ochranných pomůcek. Hostů bylo dosti – tomu odpovídalo i zastoupení jednotlivých stavebních 
profesí = stolů, které mezi sebou soutěžily nejen v házení vršků do gumáků a zazdívání panáků, ale 
i v celovečerní soutěži – shánění razítek do stavebního povolení. Bylo až s podivem, jak všichni – 
starší i mladší s urputností zápasili o každé vyplněné políčko. A není divu, věděli totiž, že výhra za 
celovečerní soutěž stojí za to.  

Hudba hrála, lidi tančili, bavili se a kupovali tombolu = inventární přebytky a všem bylo 
dobře. Havarijní stav balkónu jsme vyřešili po svém a kritický nedostatek kapacity na dámských 
záchodech zase řešila naše scénka, kterou každoročně bál zpestřujeme. Po předání tomboly a cen za 
soutěž se zpívalo až do časných ranních hodin, kdy jsme vše museli uklidit a odvézt, neboť hned 
ráno se chystal sál na hasičskou výroční schůzi.  

Vše proběhlo bez problémů a z reakcí lidí si troufnu říci, že se bál zase povedl, za což děkuji 
všem Soláňákům, muzice pod vedením Davida Kulišťáka, sponzorům, bez nichž by tombola nebyla 
tak bohatá a také sportovcům a hasičům za pomoc (jmenovitě p. Hanáčkovi a p. Pospěchovi). 
Zbývá jen dodat – těšíme se za rok ... 

      Pavel Trčka 
 
 
 
No, co bych k tomu dodal.. 
 
 Sešli jsme se 
tradičně už kolem 
dvanácté dopoledne, 
abychom stihli všechno 
nachystat. Jako vždy 
toho bylo hodně. 
Dovézt stoly a židličky, 
veškeré jídlo a pití do 
baru (jídlo i uvařit – 
např. kotel zelňačky), 
udělat veškerou 
výzdobu ve stavebním 
duchu, vymyslet co na 
nástěnku, nachystat 
tombolu a losy, uklidit 
a nachystat šatnu, 
stočit víno z kanystrů 
do flašek, nazvučit 
muziku, zkusit si 
předtančení a mnoho 

Přípravy..

http://www.zasova.eu/


dalšího zařizování a úkonů, které se tu snad ani nedají vyjmenovat.. Toto chystání trvalo asi do 
19.00, kdy se do sálu začali pomalu trousit první návštěvníci. 
 Začali jsme hrát v 19.30, přesně podle harmonogramu, který se časem mírně zbortil pod 
vahou různých okolností, které způsobily zpoždění. Nic, co bysme neznali. Jaša s Honzou všechny 
příchozí řádně přivítali a donutili je zúčastnit se náročného testu, Marek s Radimem usazovali hosty 
ke stolům, holky za barem začaly kmitat.. Bylo prostě stále co dělat…  
 Jelikož byl oblíbený moderátor našich bálů z našich řad Tomáš Gross nemocen zcela 
dospěláckou chorobou známou také pod názvem neštovice, uváděl celý večer Pavel Trčka. Ten se 
toho zhostil, podle mě, se vší grácií a lehkostí jemu vlastní. Hned při zahájení zavolal na pódiu 
Tomovi mobilem a když Tom vzal telefon, celý sál mu zařval Ahóój. Potom vysvětlil pravidla 
celovečerní soutěže ‘Zežeň stavební povolení..’ Myslím, že letos jsme na soutěžící kladli dosud 
nejvyšší nároky co se složitosti pravidel týče, nicméně všichni pochopili. Základní kostrou bylo 
sbírat razítka na předtištěný formulář s tím, každé razítko se dalo sehnat někde jinde a různými 
způsoby – v baru za útratu, v soutěžích, od různých specialistů, na které se dalo narazit v sálu 
během celého večera, od nás od muziky, od všech vedlejších stolů apod.  
 Potom už se atmosféra začala ubírat do folklorně−tanečně−zpěvných rovin. Hráli jsme co 

jsme mohli, následovalo stavební 
předtančení našich tanečníků, kteří 
znovu nezklamali. Scénka se stavební 
tématikou vyobrazovala za doprovodu 
hudby z pohádky Ať žijí duchové 
stavbu záchodu. Stavitelé byli hoši 
tanečníci převlečení za skřítky a když 
už byl záchod skoro hotový, naběhla 
Maruška P, Iva a Peťa, jako že se jim 
chce na záchod a pěkně se zalamovaly 
pár minut než kluci dokončili stavbu. 
Následovalo úlevné ulevení, kdy holky 
po jedné naskákaly na záchod (akorát 
Iva nestihla, škoda ☺). Což ovšem 
nebyla konečná pointa..Skřítkové po 
dostavení latríny zvolali: 

„Úkol splněn rytíři Brtníku.“ A Honza Holčák, hrající postavu rytíře Brtníka z Brtníku odvětil: 
„Děkuji vám skřítkové, a abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ála gips. A tyhle si 
vemte na památku,“ sklonil se do latríny, vytáhl něco hnědého a dal to skřítkům. 
„Hurááá.“ Začali provolávat skřítkové. No. Rytíř z latríny vytáhl lidský trus ve dvou exemplářích, 
že. Oba byly umělé. (Ale sehnat je nebylo lehké, jak se dozvíte na konci zápisu.)  
 Samozřejmě se začala prodávat 
tombola a nechyběly další soutěže – 
Trefsajítam a Zazdívání panáků. V sáli 
bylo čímdálvíc horko, jako vždy. Zpěv 
(podpořený tancem) se nesl určitě 
daleko za hranice obvodových zdí 
budovy. V pauzách za náma chodil 
Poldík a naléval nám vínko, které 
dovezl s sebou. Prováděli jsme takový 
dalo by se říct mobilní košt. 
 Kolem půlnoci se rozlosovaly 
hlavní ceny tomboly a po jedné v noci 
si všichni výherci tombolu rozebrali. 
Následovalo vyhlášení výsledků hlavní 
soutěže. To mohlo být lehce po druhé 
hodině. Vzápětí +/− kolem třetí jsme 



jako vždy přesunuli cimbál dolů na parket a hrálo se už bez ozvučení, které si Peťa Frýdecký už 
začal sklízet. To už se na parketě pohybovala jen hrstka skalních a statečných (a opitých) lidí a 
hrály se spíš zpěvné, nebo lehce taneční písně či virtuozní orchestrálky. Já jsem se kol čtvrté vytratil 
na parket a pak i k báru.  
 Nevím, zda si to pamatuju dobře, ale asi kolem půl páté se už začalo uklízet. Všechno se 
muselo odvézt, protože v neděli dopoledne musel být sál použitelný pro hasiče a jejich schůzu. 
Kolem sedmé ráno jsme u Trčků vykládali plno věcí z Radimovy avie. To už začínala neděle. Ale 
Soláňáci a návštěvníci našeho bálu toho dne ještě dlouho spali. 

    -ppnjml- 24.1.2009 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skřítkové budou stavit latrínu..

Pavel volá Tomovi před celým sálem.. Přivítání příchozích… 



 
 

 



 
 
 

Jak se sháněl umělý lidský trus pro bálovou scénku na našem SoláňFóru solan@solan.cz. : 
 
JAŠA: 
Čus bus. Mám tu jednu povídku ... jmenuje se  
Dneska jsem sháněl hovno  
      Volala mi Mája ze špitálu, že nemůže sehnat žádné hovno. První jsem se divil, dyť špitál je přece ideální 
místo pro shánění něčeho takového. Prý ale fakt není. Mája mi ale dala tip, že vedle naší firmy hovna 
prodávají. Tak jsem se tam byl podívat hned po obědě a fakt − prodávají. Jenže měli poměrně špatný výběr, 
prý jsou po Vánocích vyprodané, letos šly slušně na dračku. "Měli jsme kvalitní výběr, světlá, tmavá, dlouhá 
krátká, bobky, zakroucená, svítící ve tmě, ale teď je to bída, pane." říkala ta prodavačka. "Zboží s novou 
várkou hoven přijde za 14 dní" ještě dodala. Z velmi omezeného sortimentu mi nabízela jedno hovno ve 
tvaru kravince, ale byl malý, průměr max. 7 cm a takový málo výrazný, prostě řidší hovno od Milky. Tak to 
jsem odmítl. Potom mi nabízela hovno ve tvaru tužky, ale to bylo také hodně malé, cca 7 cm vysoké, 
průměr tak 1 až 1,2 cm i včetně propisovací náplně. Tak to jsem také odmítl. Maruška potom sháněla 
hovno ve Valmezu, ale po hovnech jako by se slehla zem. Prý máme zkusit Zverimex. Už dlouho jsem se 
nesháněl po tak úzkoprofilovém zboží. Naposledy to bylo tak po sametové revoluci. Ptal jsem se v práci, 
jestli někdo nemá hovno, ale všichni mi nabízeli jen to biologické. To jsem také a velmi rád odmítl. (Prý si 
mam nalakovat vlastní ... pche). Nakonec jsem se rozhodl, že zaúkoluju moju Leňu, která mi po menším 
nátlaku slíbila, že mi pár hoven uvaří. Sice nevím, jestli mají být spíše do barvy kakaa a nebo do barvy kávy. 
No říkal jsem: "Něco takového tmavšího ...". Tak v pátek by to mohlo být − pár hoven a nebo také budu mít 
"hovno", jako ze nic. Leňa mi to slíbila bez záruky. Pořád se vymlouvala, že s tím nemá tolik zkušeností a že 
hovno ještě v kuchyni nevařila. Tak se prý mám nechat překvapit. Z toho vyplývá, že je potřeba najít ještě 
jiný zdroj hoven.  
Kdo se hlásí? 
 

PEŤA P. 
 Hoj, 
zítra jedu do Ostravy, takže se juknu v tom super obchodě, kde jsem koupila papír, co se s ním teď utírá 
Ptáček zpěváček.... Když měli papír, snad bude i hovno.. Pak dám vědět, jestli jsem pochodila. 
 

PEŤA P. DALŠÍ DEN Předmět mejlu: Hovno není 
 Hoja, 
tak ani v Ostravě jsem neuspěla, vyprodáno, měli jen takové malé blešky... 
 

JAŠA 
Dík za zprávu, 

jdeme zkusit nějaké to hovno uvařit. 
 

JARKA 
Dostala jsem zprávu od švagrové od Pavla Ptáčka zpěváčka, že on by hovno mohl zajistit...tak mu 

brnknu a napíšu. 
 

JARKA 
Tak jsem volala Pavlovi Ptáčkovi−zpěváčkovi a ten mi obratem volal, že hovno bude...je pěkně 

zakrůcené a zdvižené do špičky..donese ho v sobotu... 
 
MONIKA 

Kam ten svět spěje !!! Za komančů se těžce sháněly vložky, banány,  
kakao a teď za KAPITALISMU nejde sehnat ani hovno ???  
Přátelé.... jestli vy nemáte tak trochu přízemní potřeby.... 
A co třeba vyrobit doma ? :−P 
No nic..... Někdy je návštěva soláňské konference fakt jen pro silné povahy....    M. 
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