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Reportáž Jirky Rámeše

Protože ples v roce 2016 se setkal s velice kladnou
odezvou, bylo nasnadě, že tato tradice bude pokračovat.
Pomyslná laťka v minulém roce byla nasazena hodně
vysoko a proto bylo nutno rozhodnout, jakým programem
zaujmeme letos. Tak jako loni i letos byl celou organizací
plesu pověřen Jirka Rámeš Dostal od výboru plnou důvěru a „volné ruce“. Nebylo to snadné, při sestavování
programu musel brát stále v úvahu jistotu, že neproděláme a také že letošní ples bude mít stejnou, ne-li vyšší
úroveň, než ten minulý. Pak nastala usilovná a často i
mravenčí práce, ale výsledek stál zase za to. Kulturní Organizátorem a
dům Moskva byl v podvečer plesu vyzdoben logy part- také moderátorem
nerů, Svazu letců ČR, bývalého 11. slp a letek , sál byl plesu byl Jiří
Rámeš
vybaven světelnou, zvukovou a promítací technikou.
Do sálu byla umístěna téměř tunová kabina
MiGu 21 s přední částí. Tato atrakce každého
zaujala a nebylo snad jediného účastníka
plesu, který by se v ní nevyfotil s pilotní přilbou na hlavě.

Taneční parket se zaplnil hned po úvodních tónech kapely

Ples zahájili prvotřídní bubeníci z
Karlových Varů se svým show,
při kterém dostávaly ušní bubínky
pořádně zabrat, ale bylo to úžasné
antré celého večera.

Každá žena dostala při vstupu do sálu růži od Jirky Macha a Honzy Ziky.
Moderátory večera byli Jirka Rámeš a Venca Vašek. K pití byla dovezena
bílá i červená vína s přívlastkem z Velkých Pavlovic, láhve byly opatřeny
speciálními vinětami, tematicky zaměřenými k plesu.

K tanci i poslechu hrála taneční a zábavová skupina REFLEX. A hráli
opravdu výborně, od začátku byl plný parket a lidé se skvěle bavili. Od
začátku jsme v pravidelných intervalech losovali tombolu, tentokrát bylo
65 opravdu hodnotných cen.
Jako první vystoupila skvělá zpěvačka
Marcela Holanová. Její písničky zná kažTOMBOLA
dý a celý sál si s ní zpíval i tancoval.
1) simulátor Boeing
Dalším hostem byl Standa Hložek. Samo2) simulátor ATR
zřejmě musel zazpívat i slavné Holky z
3) půlhodinový let VL-3
naší školky. A vrcholem bylo vystoupení
slovenského zpěváka Petera Pačuta, který
4-13 ) 10x exkurze základny Čáslav
je znám především jako „Fredy Merkury“.
14-24) 11x exkurze do ŘLP ČR Jeneč
Vizuálně i pěvecky téměř totožný se sla26) MiG 21- model letadla 11.slp
vným zpěvákem předvedl úžasnou show.
27-32) 6x letecký hrnek Letců-Žatec
33-40) 8x kniha Honzy Voráče
41-43) 3x letecké pití Tygří mandle
44) závodní auto Auto Kelly
45-51) 7x nášivky, samolepky
55) letadlová láhev šnapsu
56-60) 5x pivo od pana Jirkovského
61-65) 5x tenisový míč

Standa Hložek

Peter Pačuta
SPONZOŘI: generálním partnerem byla
firma ExTra F.B. pana Filipa Blahouta. Další
–Czech Aviation Training Center, Eduard
Model , město Žatec, Rezavá vrtule, Slosante, Kabelspoj, Auto Smékal, paveldvorsky
cz, arabelateam cz, Revital servis, Remax 4
you, SINET EU, Petra Lamlová, Autoškola
Čestmíra Spousty, Aleš Jelínek, Oblastní
muzeum Most.

Marcela Holanová

Významným hostem plesu byl náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek. Krásným zážitkem bylo vystoupení
postoloprtských mažoretek, které svým
vystoupením povrdily, že patří k evropské špičce. Ples se opravdu vyvedl, u
organizátorů večera ještě v jeho průběhu si hosté zamlouvali vstupenky na
příští rok. Samozřejmě nesměla chybět
kulturně – taneční vložka v podání našeho šéfa Vendy Vaška na písničku „Vysoký jalovec“, započatá v kabině MiGu
a ukončená tradičně na stole uprostřed
parketu. Děkujeme i všem sponzorům,
kteří se podíleli na plesu finančně i
materiálně.

