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Registrací a uhrazením startovného se tým kvalifikuje na afterparty, která se bude konat ve středu
23. září 2020 od 19.00 v Pivním BARu Blanická v Blanické ulici na Vinohradech.

Vítejte ve městě hříchů.
Co se děje, není k chechtání,
neb v stinných koutech ulic to průšvihem čpí.
Tady spáč v louži krve navěky klímá,
skolil ho vrah, žádná chřipka nebo zánět nosní sliznice.
Míra zločinu tu totiž nemá meze,
potkáš tu snáze zlosyna než faráře
a ten se s nikým dlouho nerozebírá.
Když zvoní hrana, pomůže ti tvoje vyznání,
ať se alespoň tvá věčná duše uhájí,
než ti někdo o půlnoci útroby rozřeže.
Nebo se v krajním případě zavři do vysoké úzké budovy,
že ses zachránil a nezdechnul, ať se nikdo nedoslechne.
Ne kněz, ale rozparovač ví, kdy kdo uhyne.
Snad rychle a plynule to zavánějící století odteče,
se smíchem kráčej nebezpečím pane tvorstva,
važ si všeho života a na světě nečiň bestiality.
Když zachová se tak každý, já i ty,
tak člověk už nemusí unikat z reality,
nemusí být pořád jako zvíře nalitý.
Jednou v každou uličku přece slunce zasvítí.
A s každým rýmem zas něco dalšího poví ti,
vždyť kdo jinde najde, nic neztratí,
a někde si půjčit občas se vyplatí.
Střež věž své víry, neb nejsi proklatý,
jednou jistě i ty dojdeš po trati.
Zprávu hledejte u tyče asi 100 m severně.
Díky Havlově novoroční amnestii opustil 35letý Jaroslav Oplištil 3. ledna 1990 brány věznice, kde si odpykával 5letý
trest za sexuální zneužití dvou školaček. Po propuštění se nechal zaměstnat jako sanitář v nemocnici Na Bulovce.
Protože lhal o důvodu odsouzení, byl zařazen na dětské oddělení a později dostal pokoj na nemocniční ubytovně poblíž
tohoto místa. 30. dubna 1990 v 6 hodin nastoupil 24hodinovou směnu, kterou si navečer zpříjemňoval pitím. V noci se
opilý vrátil na dětské oddělení, aby si udělal kafe. Z jednoho pokoje zaslechl dětské broukání, což ho zaujalo. Dítě si
vzal a odnesl na ubytovnu, cestou zjistil, že je to holčička – 7měsíční Barborka. Děvčátko zneužil, a když začalo křičet,
stiskl mu krk. Barborka se vdechnutím zvratků udusila a opilý vrah usnul. Když ho ve 4 hodiny ráno zazvoněním
vzbudili policisté, spatřil mrtvé dítě a schoval ho pod postel. Naštěstí si jej všimli. Oplištil volal po trestu smrti, ten však
byl 2 dny po jeho činu zrušen. Byl odsouzen k 25 letům vězení a dodnes vykonává ústavní léčbu pro sexuální devianty.

