19. říjen 2019 KULTURNÍ DŮM MOSKVA

Již čtvrtý letecký ples.

Reportáž Vláďa Ligda dle podkladů J. Rámeše

Na letošní letecký ples se snad těšili
všichni, co měli, nebo mají něco společného s letectvem. Předchozí plesy založily
tradici a nastavily úroveň. Ale letos byla již
jistota, že neproděláme a zajistíme vysokou účast lidí. Tentokráte jsme se rozhodli
uspořádat náš ples, v pořadí již čtvrtý až
v měsíci říjnu. Důvod byl prostý. Září, kdy
slavíme náš Den letectva, bylo na ples brzo.

Ještě jsou dovolené, je teplo, lidé jsou na zahrádkách. Lístky byly
prodány během pár dní. Organizací plesu byl pověřen tradiční
organizátor Jiří Rámeš spolu s Igorem Smékalem. Ceny do tomboly zajistil Venda Vašek. Taktéž byly určeny i další osoby, které
měly být nápomocni dílčími úkoly. Ale jako vždy „skutek utek“,
kromě samotné přípravy sálu. Naopak Karel Zajíc ulehčil distribuci
vstupenek. Vymyslel skvělý počítačový rezervační program, který
ušetřil spoustu času. Přípravě jsme věnovali několik měsíců. Důležité bylo kromě prodeje lístků sehnat sponzory na zaplacení programových hostů, připravit tiskové materiály a spoustu drobných,
ale důležitých věcí. Vyplatilo se to moc. A ples mohl vypuknout.

Showman Jiří

Sál se rychle zaplňuje…………

Václav Vašek - zahajuje

Kulturní dům Moskva byl zcela zaplněn už od samého
začátku. Úvod jako vždy měl v 19,00 hod. moderátor večera Jirka Rámeš. Všechny přítomné přivítal, poděkoval
sponzorům a prozradil program. Jedním z VIP hostů byl,
náš velký podporovatel náměstek hejtmana Ústeckého
kraje pro dopravu pan Jaroslav Komínek. Potom ples
oficiálně zahájil předseda našeho spolku Václav Vašek.

Pamětní medaile

Při zahájení byli oceněni pamětní leteckou medailí dva naši
dlouholetí sponzoři a podporovatelé – pan Ing. Pavel Dvorský
a pan Roman Rohla. A další novinkou bylo i to, že z každé
prodané vstupenky bylo věnováno 20 Kč na podporu sportovních aktivit dětí ze Základní školy Žatec v Komenského ulici.
Šek na 5 000 Kč byl předán řediteli této školy panu Zdeňkovi
Srpovi na členské schůzi našeho spolku. Sportu třikrát zdar.

K tanci a poslechu
hrála celý večer
Naší
osvědčená kapela REFLEX Čendy
Spousty. Letos přece jen s menším
zraňováním našich jemných ušních
bubínků. Lékař nebyl potřebný. A co
by to bylo za ples, kdyby se zde neobjevila letadla. Kabina MIG-21 parNikdy nechybějící dekorace MiG-21
dubických kamarádů tradičně zdobí
se přín náš ples. Na parketě se předvedl se svými upoutanými modely mladý Pepa Radoš.
Poté vystoupila se svým strhujícím akrobatickým vystoupením na hrazdě skupina
Street Hard Workers. To co předváděli,
bylo úžasné. Pro ně zkrátka zákony fyziky
neplatily. Velkou odměnou jim byl neutuMalé letectvo, ale perfektní let.
chající potlesk zcela zaplněného sálu.
Po 21.00 hodině vystoupil první hudební host večera – žatecká zpěvačka Lada
Fejfarová s krásným hlasem i známými písničkami. Mezi vstupy kapely Reflex a
jednotlivými hosty byly losovány výherní vstupenky o hodnotné ceny. Další host
byl zpěvák Martin Maxa s kolegou Tomášem Mohrem. Jejich vystoupení pouze
s kytarovými doprovody přilákalo pod pódium především ženskou část publika,
protože Martin je pořád jejich idolem. Vrcholem však bylo vystoupení zpěváka
Bohuše Matuše. To už byl ples opravdu v plném proudu. Na parketu nebylo k hnutí
a zpěvák musel přidávat další písničky. A po půlnoci nesmělo chybět jako vždy
tanečně - akrobatické vystoupení našeho předsedy Václava Vaška na stole
uprostřed sálu na jeho oblíbenou
písničku „Vysoký jalovec“. Klobouk
dolů před jeho výkonem. Vždyť za pár
dní oslavil svoji „sedmdesátku“. Nikdo
by mu jí ale nehádal. Že se ples opravdu vydařil, svědčilo i to, že ještě po
druhé hodině ráno bylo na parketě
množství lidí, kteří se skvěle bavili a
A je tu „Vysoký jalovec“ našeho Vendy.
nechtělo se jim domů. Tak zase příště.

