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Tentokrát jsme mířili do oblasti, kde nás většinou mají rádi. Vždyť taky Krkonoše sousedí s
Jizerkama, takže se není co divit, zvláště když jsme slušní sousedi. Přesto jsme byli zvědaví jak
to bude s návštěvností, neb týden před se ve Vrchlabí konal legendární Punkovej večírek
pořádaný Ijákem z VHS, což je silná konkurence i týden po. Dorazili jsme až po devátý a mohli
jsme si oddychnout, protože do klubu mířily když ne davy, tak aspoň skupinky leckdy i
sympaticky vypadajících návštěvníků. Krom jiného jsme se ve dveřích srazili s naším věrným,
troufnu si říct, fanouškem Lubošem, pro něhož to je takřka povinnost dorazit když už v tem
Trutnově jsme. Každopádně v akci zrovna byli Sexuell Handgranate, nevím, ale asi měli
porouchanou rozbušku, protože mě moc sexuellně nevzrušovali, ale překvapil mě totálně
ožralej kytarista, protože chudák po hraní nemoh skoro stát a přesto si sám za nezřetelnýho
mrmlání zvládnul i sbalit efekty. To už byl ale klubík příjemně zaplněn a tak jsme mohli začít.
Loni v prosinci jsme tu odehráli jeden z prvních koncertů s Bébou, takže se už vracíme ve
stejným složení na místo činu, což je vlastně úspěch. Atmosféra parádní, mám sice pocit že to
píšu skoro pokaždý, ale tentokrát je to pravda. Byli jste moc milé publikum, řečeno slovy
klasika. No a pak jsme výjimečně nebyli tlačeni žádným členem kapely k odjezdu, takže jsem
mohl ochutnat další z dobrých rumů, tentokrát to byl nějakej Don Papa, ale nevím, jestli jsem
dobře slyšel. Každopádně dobrý pití. Fotbálek, pívo, rum a znova a znova. Bral jsem to jako
léčebnou kůru, protože jsem celej tejden po večerech polehával a teprve v Trutnově se mi
povedlo bacila zlomit. A jestli ne zlomit, tak aspoň nakopnout :-). Jestli si dobře pamatuju, domů
jsem dorazil něco po čtvrtý. Howg.
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