30. listopadu 2018

reportáž Jardy Palečného

Jako každého roku i letos jsme uspořádali večírek za účasti rodinných
příslušníků, hostů a muzikantů. Sešli jsme se opět na Tulipánu v 18,00
hodin. Účast byla poněkud menší hlavně proto, že počasí bylo nevlídné,
během dne napadl sníh, který se proměnil v břečku, která později zmrzla
a někteří členové, bydlící dále, se báli vykročit na ledovku nebo vytáhnout z garáže auto. Schůzi zahájil
předseda Venca Vašek a po něm
si vzal slovo místopředseda Jirka
Slováček. Oba hovořili o úkolech
naší organizace i o úkolech vedení svazu splněných a výhledově i
o úkolech, které nás teprve čekají. Rovněž jsme byli informování
o finančních a správních otázkách
našeho klubu. Projevy byly jen
Václav Vašek
Jirka Slováček
krátké, všichni jsme už netrpělivě
čekali na příjemnější body programu. Slavnostní část večera byla zahájena přípitkem, při kterém nám předseda Wendy popřál hodně úspěchů a
pevné zdraví v novém roce. Ani naše chuťové kalíšky nebyly ošizeny,
následovala
doslova
žranice - výborný gulášek, rybí závitky, které
pravidelně vozí z Berouna Pepík Radoš a na
závěr velice chutný nakládaný hermelín.
barman Radek a jeho sličné kolegyně

manželé Zajícovi, za nimi
manželé Grofovi

Maruška Ulrychová, paní
Lišková a paní Grofová

naši páprdové - u piva
se to dobře diskutuje

Není třeba ani zdůrazňovat, že po tak bohaté večeři se dostavila žízeň
a jak se lidově říká - ryba musí plavat - Radek a jeho pomocnice nestačili roznášet pivo, limonády, víno a také něco ostřejšího.

Navštívila nás i starostka města a senátorka
Zdeňka Hamousová. Přednesla krátký projev, ve
kterém nastínila úkoly, stojící před městem i senátem. Do dalších let nám popřála hodně štěstí,
úspěchů a pevné zdraví.

K tanci i poslechu nám zahráli a zazpívali
skvělí muzikanti František Fiřt a Lada
Feifarová. Vydrželi až do pozdních hodin.

Parket se začal zaplňovat tanečními páry, je až neuvěřitelné, jaké
figury dokázali někteří předvést.

Zbyšek Herrman
se starostkou

Paní Zajícová
s Vláďou Novotným

Manželé Vaškovi

Vladimír Novotný
s Dášou Žbírkovou

Dáša Žbírková

Maruška Ulrychová
s Vaškem Liškou

manželé Ligdovi

Dáša a Pepa v sobě
našli zalíbení

Byl to vydařený večírek, který se protáhl do pozdních nočních hodin.
Když jsem odcházel asi v půl jedenácté domů, parket byl plný a také
bar byl obležen. Podle svědectví Igora Smékala vše utichlo v 01,30 hod.

