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Všichni finalisté soutěže o nejoriginálnější nositele řetízků a řetězů.

První únorová sobota roku 2020 s termínem 1.2.2020 patřila hasičskému plesu v Krmelíně.
Letošními symboly byly řetízek a řetěz a v soutěže o nejoriginálnější nositele těchto doplňků se
zúčastnily jak dámy tak pánové. V úvodu plesu byl představen program, možnosti občerstvení,
večeří ve Sportklubu a pozvání do pekla na široký sortiment alko a nealko nápojů. Původně
ohlášenou kapelu Šajtar z důvodu termínové kolize nahradila kapela 4Fourband, hrající pod
stejným manažerem. Hned po zahájení plesu se mohli návštěvnící zabavit psaníčky pro štěstí o
drobné ceny, vyhrát se daly malé a velké panáky alkoholu, nealko a drobné pochutiny, byly zde
i hodnotnější ceny jako láhve vodky, bufet, večeře a také hlavní cena barevná inkoustová
tiskárna Canon. Soutěže o nejvtipnější a nejoriginálnější nositele se zúčastnily různé týmy nebo
jednotlivci, na třetím místě skončil náč člen s náhrdelníku z řeězu, na druhém místě se umístil
chlap s řetízkovým náhrdelníkem doplěnými čili papričkami a vítězství si vybojovala dvojice paní s řetězovým náhrdelníkem, vedoucí svého muže svázaného do řetězových pout zločince.
Vátězná dvojice vylosovala vítěze slosovatelné místenky. Skupina DýmTým zvolila pomalý
nástup na hudbu z filmu 1492 Dobytí ráje. Otrokář s fousy vedl na řetězu pětici vězňů v
roztrhaných bílých mundůrech. Po příchodu na místo je ještě zbičoval a potupně srazil k zemi.
Vzápětí si nasadil licousy a motýla, tím okamžikem se proměnil v Ivana Mládka a vzápětí začal
hrát píseň Jožin z bažin. Vězňové, když přišlo na refrén, se z řetězu osvobodili a začali Ivana
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doprovázet šíleným tancem, pak obklopili nebohého zpěváka a dělaĺi na něj potupné obličeje a
grimasy. Druhý refrén byl rovněž doprovázen zběsilým tancem vězňů v řadě. Poslední část
vystoupení byla na motivy hitu YMCA od skupiny Village people. V přídavku skupina
závěrečnou pasáž YMCA zopakovala. Tombola lákala na mnoho různých a hodnotných cen, od
poukazů na zubařská vyšetření a dentální hygienu, posouzení postavy a výživové poradenství,
dále zde byly pochutiny, PET láhve piva, vína i alkoholu a mnoho dalších užitečných předmětů.
Také zde byly elektrospotřebiče od p. Kokeše, poukaz na střelbu do Staré Bělé a hlavní cena
od Pekařství Boček - kondenzační sušička prádla ECG ETF 1270 DA++. Kapela 4Fourband
hrála stále lépe a návštěvníci se mohli taněčně vyžít až do konce.

Na web byly vloženy fotografie z plesu a záznamy vystoupení i přídavku.
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