Sobota 26. ledna 2013 byla ve znamení maškarního plesu domažlických fotbalistů,
zvaného „ŠIBŘINKY.“ V sálu Městského kulturního střediska v Domažlicích se sešlo sice trochu méně návštěvníků než v minulých létech, což ale uvítali všichni tancemilovní, kteří tak měli trošku více prostoru na parketu.

Po úvodním slovu prezidenta fotbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice, pana Jaroslava Ticháčka spustila skupina HUMUS svůj proud populárních písniček a zábava
mohla začít. Záhy však byla přerušena, aby „prezident,“ tentokrát republiky, vyhlásil
všeobecnou amnestii.

A tak za dozoru bachařů na parket, kde byla zřízena kancelář soudkyně, putoval jeden napravený a již navždy hodný za druhým, aby si převzali amnestijní dekrety a
mohli začít na svobodě páchat dobré skutky.

A tak se za bujarého veselí začaly na parketě propíjet státem darované peníze a kdo
měl civil, začal se do něj soukat.

Celé této amnestii, na rozdíl od té skutečné, pobaveně přihlížel pan senátor Jan Látka a prezident fotbalového oddílu Jiskry Domažlice pan Jaroslav Ticháček.

V nastalém tanečním reji bylo k vidění mnoho kostýmů a nápaditých masek, čas od
času pak i kostýmy odvážnější.

Když na parket vtrhly
„uklízečky,“ aby zametly napadané konfety a různé jiné
předměty, bylo jasné, že bude
následovat zábava z jiného
soudku. Nastoupily mladičké
gymnastky se Sokola Domažlice, které si za předvedenou ukázku vysloužily mohutné ovace.

Po tomto sportovním zážitku
pak přišla na řadu další důležitá činnost a to poctivé doplnění tekutin, kalorií a hladiny
alkoholu v krvi u místního,
téměř vždy plného, výčepu.

Právě zde jsme přistihli jednoho z návštěvníků, chystajícího se na nějakou velkou
„čorku“ nebo jinou kriminální činnost a to za dohledu policisty v civilu…

Tak nevím, ale zdá se, že prezident oddílu je zřejmě tímto zakuklencem nenápadně
sledován a jeho nekalé úmysly jsou nasnadě...

Činí se samozřejmě i amnestovaní vězni, kteří obtěžují slušné lidi a dokonce jim, jak
jsou z arestu zvyklí, sedají na klín.

Není pak divu, že to slušné občany rozpálí a jdou své bujné emoce vybít s dívkou na
parket...

Večer při dobré zábavě pokročil a na pořad přišlo losování tomboly. V té bylo více
než šedesát cen a to ceny velmi hodnotné. Nejšťastnější výherce si odnesl motokolo
v ceně 25.000.-Kč, nechyběl ani LED televizor a další elektrické spotřebiče, či poukaz na selátko, muflonče nebo mnoho poukazů na různé služby v cenách od 2000.Kč do 200.-Kč.

Pak opět pokračovala zábava a některé taneční skupinky předváděly opravdu zajímavé taneční kreace, hodné vystoupení v Star Dance.

Na řadu přišel, pro dámy velmi zajímavý, částečný pánský striptýz, když pokyn k
odmaskování po vyhlášení nejlepších masek, nepochopili všichni stejně…

Některé kousky provozované na parketu zaujaly i trenéry A mužstva pana Stanislava
Purkarta a Pavla Wolfa. Že by zahlédli nějaký fotbalový talent?

Zábava plynula jako po másle a přes odpolední volební prohru, v boji o post prezidenta republiky, se výborně bavila i zde přítomná šlechta.

Stejně tak si to užíval i prezident oddílu pan Jaroslav Ticháček, který se svojí partnerkou brázdil parket a sledoval vše podstatné…

Hudba hrála do pozdních ranních hodin a
další povedené Šibřinky jsou již minulostí. Ti, kteří se nedostavili, se připravili o
zajímavou zábavu a možnost odnést si
kromě klasické opice i některou z hodnotných cen tomboly.
Tak zase za rok...

