
 

Už asi týden před Poslední slaněním jsem zvědavě sledoval předpovědi počasí a zjišťoval 
jestli opět nezklame a bude hnusně. Zažil jsem již asi čtyři slanění a pokaždé bylo stejně – déšť, 
sníh, bláto, vítr. Bohužel vše nasvědčovalo tomu, že letos tomu nebude jinak. Navíc rosničky hlásily, 
že o víkendu má na horách napadnout až půl metru sněhu. A že měli pravdu, jsme se přesvědčili už 
v pátek odpoledne při cestě na Kateřinu. Za Boleboří nás zpomalily sněhové jazyky a prudký 
nárazový vítr. Já s Letošem na zadním sedadle jsme se radovali jak malé děti, že konečně sněží. 
Jiného názoru byl ale Broněk, který se s přilepeným obličejem na čelním skle snažil celou situaci 
zvládnout. Cestou si v rámci tréninku vytáhneme jednu Felícii z příkopu a již s nasazenými řetězy 
pokračujeme na Horu sv. Kateřiny do Horského domova, kde se Poslední slanění koná. 

V pátek večer se nás i přes nepřízeň počasí sešlo neuvěřitelných 17 kusů. Kytary se tentokrát 
nekonaly, protože chyběl hlavní kytarista, takže jsme se museli spokojit s jukeboxem.  Zábava se 
rozjela opravdu solidně. Vrcholem večera byl Pepíno, který zahodil boty a po zbytek večera je hledal. 
Úspěch také sklidil Blahoušův striptýz. 

V sobotu ráno jsme se probudili do krásného počasí. Krajinu pokrývala vrstva sněhu. 
Postupně se začínají trousit lidi na hru. Sešlo se nás poměrně dost. Trasa hry byla naplánována po 
okolí Kateřiny. Kudy přesně nevím, protože byla hrozná mlha. Cestou jsme absolvovali několik 
soutěží, které se organizátorům opravdu povedli. Bylo to například trhání ocásků soupeři nebo 
prolézání obručí, která se ukázala jako obzvláště vypečená, protože obruče byli menší než se 
původně zamýšlelo. Největší zábavou mezi soutěžemi byla koulovačka a tak jsme byli všichni řádně 
promočení. Nakonec nás předseda dovedl na místní skalky, kde jsme vykonali akt Posledního 
slanění a poté se odebrali do hospody. Naplánovaná byla ještě návštěva rozhledny, jenže kvůli 
špatné viditelnosti to nemělo smysl. 

Přibližně v sedm hodin začal hlavní program. Hráli opět hudební skupiny River a Album. 
Atmosféra byla jako vždycky super. Povídalo se, tančilo, pilo… Nadále pokračovala soutěž mezi 
družstvy ve formě menších soutěžek. Samozřejmě nechybělo klasické podlézání stolu. Novinkou 
bylo pití FEMLU na čas. Kupodivu nikdo ze soutěžících se nepozvracel. Zábava probíhala až do 
ranních hodin. 

No a neděle? Tu radši nebudu popisovat. 
 
P.S.: Omlouvám se, že popis sobotního večera je tak strohý, ale víc si toho nějak nepamatuji. Fakt 
nevím, jak je to možný. 
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