Oslava narozek Čermákovice
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Tak jsme byli pozváni na velkou oslavu narozenin, kde oslavenci
slavili dohromady 11O let. Pro tuto příležitost jsme jim zapůjčili
náš flek v Čermákovicích. Jako oslavenci zde byli Black,
Kristýnka, Heterák a Blůďa. Když jsme v pátek dojeli na flek, tak
jsme se ještě prodírali hustou trávou, ale během odpoledne se to
změnilo na pěkný palouček. Večer jsme se pak přemístili do
Tulešic do hospůdky. Měli jsme velkej hlad i žízeň a tak nás
zklamalo, že neměli ani utopence. Jako správní trempi jsme si
věděli rady a vydali se na nákup lahůdek do místního obchůdku s
moc příjemnou paní, která prodá jídlo i v devět večer. V hospodě
jsme to pak zdlábli a pořádně zapili. V noci jsme se pak v poklidu
vrátili na flek, a jelikož bylo teplo rozbalili jsme si bivak pod
širákem.
Ráno nás vzbudilo příjemně svítící sluníčko, které nás uvedlo do

dalšího dne. Během něj přijelo ještě pár kamarádu a my v pohodě lenošili u ohně. Občas nás zmohl i
spánek, ale nikomu to nevadilo. Na fleku bylo spoustu jídla a pití a tak strádání tu němělo co dělat.

Dokonce se vytáhli i kytary a chvilkami se hrálo.
Večer se rozdali dárky oslavencům, ale zapálit oheň se bohužel nestihlo.
Na náš flek se sneslo z nebe spoustu vody a ne a ne
přestat. Dokonce vedle boudy vznikla z
ničeho nic řeka. Naštěstí se to boudě
vyhlo a my se mohli bavit uvnitř. Voda
nám odnesla nějaké zásoby pitiva, ale
my si vystačili i s málem v boudě.
Zábava byla až do pozdních nočních hodin.
Ráno nás ale čekala venku pěkná spoušť. Voda se přehnala jako uragán a
co mohla, to odnesla, rozmáčela nebo poškodila. Naštěstí bouda, stany a

auta to přežily. Jediné čeho jsme se
obávali, že se nedostaneme z fleku.
Podívali jsme se i po okolí jestli
nenajdeme zbytky našeho pitiva, ale
našli jsme jen zbytek jedné láhve vína.
Naštěstí během noci přestalo pršet a
tak balení věcí bylo v pohodě. Jak se
blížil odjezd, byli jsme celí nesví.
Nakonec i to dobře dopadlo a všechny
auta v pohodě vyjeli. Nahoře na
parkovišti jsme se ještě rozloučili a
vyrazili všichni k domovu.
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