15. září 2018 KULTURNÍ DŮM MOSKVA

Reportáž Vláďa Ligda

Na letošní 3. novodobý ples se snad těšili všichni, co měli, nebo
mají něco společného s letectvem. Předchozí dva plesy založily tradici
a nastavily pomyslnou laťku. Organizátorem byl pověřen opět zkušený
Jirka Rámeš. Ale letos již měl přece jen jistotu, že neproděláme a
zajistíme vysokou úroveň. Pomoc všech byla nasnadě. Kulturní dům
Moskva byl v podvečer plesu vyzdoben logy partnerů, Český svaz
letectví, bývalého 11. slp a letek. Sál byl opět vybaven zvukovou a
promítací technikou. Do sálu byla umístěna tunová kabina MIG-21 MF
částí. Tato atrakce musela každého
s přední
zaujmout a byla hned středem
pozornosti pro fotografování. Snad
každý se chtěl i s leteckou přilbou
zvěčnit. Aspoň tak na chviličku se Showman
mohl stát stíhacím pilotem v letou- Jirka Rámeš
nu, který měl tak bohatou historii…
Každý dostal při vstupu do sálu pamětní list od
Jirky Macha. K tanci i poslechu hrála taneční skupina Reflex. Hráli výborně, snad až příliš hlasitě.
Lidé se bavili. Tombola se losovala v pravidelných
Pozornost přitahoval nejen výše zmíněný
intervalech. Ceny byly skutečně hodnotné. Nadletoun, ale i krásné zpěvačky.
šené výkřiky a radost výherců, to jen potvrzovaly.
Začněme ale od zahájení plesu. Jiří bravurně a s nadhledem zkušeného šoumena
přivítal všechny přítomné, letecké nadšence, významné hosty a samozřejmě již
tradiční sponzory plesu. Vyzdvihl zejména náměstka hejtmana ÚL pro dopravu, Jar.
Komínka, jehož finanční podpora byla nejvýznamnější. Připomněl září, jako svátek
letců, sté výročí založení Československa a současně sto let od založení fenoménu
letectva. Zmínil pietní akce památce pilotů na Podměstí, vysázení lípy, symbolu naší
státnosti. Natáčení dokumentu o voj. pilotech pro ČT1 (pořad Události v regionech).
Po úvodním slovu Jirky, promluvil taktéž
bývalý velitel 11.slp. plk. v.v. Ing.Václav
Vašek. A tak potom konečně taneční parket
začal patřit tanci. První vystoupení patřilo
ladným mažoretkám pod vedením paní Evy
Bizoňové z Podbořan. Dále již ukázala
skupina Reflex svůj um. Melodie roztančili
páry na parketu. Jirka se mezitím převlékl a
připravil se na následující číslo. K překvapení všech přítomných přivedl s kolegou na
parket skutečného čtyřista kilogramů vážicí- Taneční zahájení patřilo krásným mažoretkám
z Podbořan. Ladné linie, práce s hůlkou – hezké.
ho medvěda Huga, známé filmové hvězdy.
Neuvěřitelné. Šok pro mnohé z přítomných.

Mírumilovný HUGO s nebojsou Jiřím.

Hudební skupina REFLEX

Jirka řekl něco o životě tohoto medvídka. Vzpomněl také, že má Hugo medvědí
přítelkyni, ale jako každá ženská je nevyzpytatelná, tak ji raději nevzali sebou. Ale
i pro Huga byla pro jistotu připravená úniková cesta. Nikdo neví, co by se mohlo
stát. Po tomto vystoupení zase zahrála skupina Reflex a pak přišli na scénu letci.
Pro jistotu jen upoutaní a pod vedením Pepy a Romana Radošových. Zajímavé.
Po další krátké sérii od skupiny Reflex nastal
slavnostní akt předání leteckých medailí k stému
výročí založení čs. letectva. Samozřejmě medaile
předával, kdo jiný než náš bývalý velitel pluku.

Malé letectvo, ale perfektní let.

,

Pamětní list a
medaile

Slavnostní akt předání. Medaile předává velitel V. Vašek. Zprava,
J.Zíka, J. Mach, I. Smékal, K. Zajíc, D. Žbirková, V. Ligda, J. Dlouhý….
Snad se nedostalo zas jen na Antona Špelce ostrostřelce.
Gratulujeme a děkujeme.

..a pokračujeme Z. Herman, J. Hudeček, A. Jelínek, J. Klíma, M. Jirkovský, J. Križek, V. Liška a poslední R. Pivko.

A nastal taneční rej a vystoupení skutečných mistrů zábavy. K prvním patřil
Kamil Emanuel Gott. Samozřejmě jen
imitátor našeho skutečného zlatého slavíka. Zazněly slavné hity ze sedmdesátých
a osmdesátých let. Kdo by neznal Lady
Karneval a podobné písničky. Po Kamilovi přišla Olga Lounová. Její melodický hluboký hlas v písních, jenž mají originální a
povedený příběh si podmanil všechny přítomné v sále. A nejen to. Dokázala rozeOlga Lounová
Kamil Emanuel Gott
zpívat a roztančit nabitý taneční parket.
Do tohoto tanečního víru včas vskočil temperamentní italský
zpěvák Davide Mattioli. V české pop music se zjevil v půlce devadesátých let. Tento povoláním policista-carabiniere se rozhodl, že už se bude věnovat jenom muzice a své oblíbené
kytaře a začal vystupovat na hudebních akcích po střední Itálii.
A pak, po jednom turistickém výletu do Čech, které si hned na
poprvé zamiloval, se už natrvalo usadil v Liberci. Má rád písně
od legendy Drupiho a bylo to znát. Kdo by neznal hit Sereno E,
píseň našeho mládí. Velice uvolněně a živě se pohyboval mezi
Davide Mattioli.
tančícími v sále. No a pak nastal čas přivítat i hosty z „ciziny“.
Ze spřáteleného Slovenska
nás přijeli navštívit bývalí
příslušníci pluku pilot Miro
Semenďák a lékař MuDr.
Ota Osina. Rádi se svým
velitelem zavzpomínali na
prošlé časy. Došlo i na udělení medailí. Zábava pokraVýborně zásobený bar s usmívající se
čovala svižným tempem až Host Miro Semenďák se
obsluhou.
do časných ranních hodin. svým velitelem.
hodin.udělění

Všechny stoly byly obsazené. Poznáte se ?

Jak si mohli všichni přítomní všimnout, nebyl podceněn ani pitný režim. Z Templářských sklepů Čejkovice byla dovezena série bílých a
červených vín Iršaj, Vetlín, Merlot a
Dornfelder. Ke každé láhvi bylo
možné na barech si říci o leteckou
vinětu na památku. Na tyto typy
lahví nešly nalepit. Snad nikomu
nevadilo, že ples byl nekuřácký. Nic
se proti tomu nedalo dělat. Tak holt
bylo nutné jít si trochu poškodit
zdraví, tedy dát si svou nutnou
dávku nikotinu venku. C'est la vie.

Piloti si ani po letu nestihli sundat přilbu, přilétajíc
od baru na taneční parket, jako Igor Smékal.

řeba

Johny bača Skládanyi s manželkou a úsměvy ve tváři.
Sponzoři plesu.

Naše letecká
viněta.

Dáša Žbirková s Maruškou
Ulrychovou.

Ples se opravdu vydařil. U organizátorů večera a i v jeho
průběhu si hosté zamlouvali vstupenky na příští rok. Samozřejmě nesměla chybět kulturní a taneční vložka V.
Vaška na píseň „Vysoký jalovec“ ukončená sólovým
tancem na stole uprostřed sálu.

František „Frankie“ Blahout s přítelkyní
ještě udělat fotečku na památku.

Nepostradatelné skupinové foto.

Jako vždy na stole V. Vašek
s „Vysokým jalovcem“ a to je
pomyslná tečka za plesem.

