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Tož začalo to slibně, enem muziga byla 
akási neistá...hráť či nehráť? Tato, vole 

nečum…

Vypnula sem 
tu žehličku 
nebo ne…

Dneskaj by to šlo…



Hééj, účast nic moc, 
rozjedeme vlastní párty!!



Avšak plány muzigy na vlastní večírek v zákulisí jsou záhy 
překaženy - nedočkavci už sa hrnú…

A ne že ně
tady budeš
dělat ostudu 
jak minule!

Ano 
miláčku

Estli si ty 
ženské na 

tom záchodě
nepohnou…

Slivovicu,
rychle!



Návštěvníky vítaly půvabné a 
milé hostesky (pančelky)

Řekněte gdo je 
najslabší člen vašej

skupiny,ináč vás 
všecky zavřem do 

bábyboxu!



Chlouba súuboru!



O návštěvníky sa vzorně staraly 
statné šatnářky

Odložte si pane, já sa
vám na to 

podívám…eee co to 
plácám,chcel sem řéct

o to postarám!



Hej pozrite sa,
v sále už to vře. Budem

moset vážně cosi 
zavrzať, ináč nedajú

pokoj…

Gdyž už začínalo íst do tuhého a 
najtvrdší jádro fanúškú sa začínalo 

búřiť…



No totok Juro!!! 
Kams mě to zasejc
zatáh?! Ešče chvilu

a idu dom!

Vydrž,prťka,
vydrž!



Naščestí si to muziga rozmyslela a 
nebezpečí vzpoury fanúškú bylo 

zažehnáno…

O sooléé
míóóó!!!



Ale pořád to mělo akýsi háček…spíš hák…Poldík 
nigde a nasucho to nikomu moc nejde…

Slova,slova…rychle 
slova!!! Jak to 
doprčic enem

bylo….?!



Uff, naščestí
sem si 

vzpomněla..



Zábava byla v plném proudu…



Gdyž tu najednou.. Poldík!!



Nekeří mu doslova viseli na rtech…
(nebo na flašce)



...a každý hasil žízeň po 
svém…



Tož sa chlapi 
vymáčkněte, stejnak 

dycky skončíte u 
slivovice….



A tak sa hrálo…



…a pilo…
Jen lij, šak

cosi vydržím, 
ne?

Čuch!



…a „tančilo“…

Jauvajs, ty 
pazúre ta spodní

byla moja!!!

DUP!!



…a kuly sa pikle…☺

No gdyž já
nevíím..

Hele, mám 
volno v 
pátek…

Fšecko ide
podle 

plánu..hlavně
to nezkoň.. 

Rozkaz 
šéfe!



Pančelky byly v průběhu večera lehce pod parou…

Děcka, mosím vám 
neco řéct…Ježíšek 

není!!

To snad 
ne!!!!!



Nekerým sa v tu chvílu doslova 
zhrútil svět…iní měli iné potíže.

Toto nebudu 
poslúchať.

To nemože
byť pravda!

Bolíjá ňa
kuří oka.

Hlavně sa
nezúvaj!!

Kecá!



Muziga ale hrála z vesela a tak sa všeci zaséj dali do víru 
tanca..

Drnky
drnky drnk.

Víínééčko
bííuéé…



… tanečníci měli letos mimořádnou 
výdrž…asi sú dobře trénovaní…

Zahráájte ně huslííčy z 
javorovééj destičky…

Čééérný muž pod 
bičem otrokááře žííl…!!



…a protože sa obsluha na Baru u 
mléčné žlázy poctivě snažila…

Holky, on ňa dal dvě
kila a chcél za ně

enem jeden bonbón!!

Už tem 
ožralčiskám
budu dávať
račej enem

púlky



…byla kopa veselých ludí…



…a pozdějc aj trochu znavených.
Chlapi...mosím

vám neco
řéct…

Panenko 
skákavá..!

Zz
zzz
…



Estli ňa vyfotí, 
zakrútím jí
krkem…



V pozdějších hodinách zůstal 
už enem skalní faňklub



Aký tata, taký syn.
Hele baby, vzadu 

mám super bourák, 
neprojedem sa spolu v 

mrazivé noci??

Holkýý, 
zlatíčka 
moje!!



…Všecko sa vydařilo a nekeří na 
konci večera zjistili gde sa cítí

najlépe☺



Tak na příštím bále…




