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Prvý ples športovcov:
„lodný“ denník organizátorov
6.12.2007 – Prvá myšlienka
S myšlienkou usporiadania plesu
v Čabe sa už pár rokov pohrávalo
viacero ľudí. Až v decembri 2007 na
výbore TJ 6.12.2007 padlo konečné
rozhodnutie: Bude sa konať ples! O
pár dní na to aj obecné zastupiteľstvo
vyslovilo tejto myšlienke podporu.
17.12.2007 – Prvé stretnutie organizátorov
Účasť: J. Mikuška, Ľ. Jobek, V. Toman, E. Mikušková, A. Tomanová.
Na stretnutí sme si dali úlohu:
zistiť predbežný záujem o ples, možných sponzorov cien do tomboly a
premyslieť si priebeh plesu.
28.12.2007 – Ďalšie stretnutie
organizátorov
Ide sa na to! Návrh plagátov,
príprava
vstupeniek,
oslovenie
sponzorov, zabezpečenie hudby… (a
množstvo ďalších záležitostí).
4.1.2007
Organizátori navštevujú sponzorov
– firmy, podnikateľov a živnostníkov
z Čabu.
8.1.2007
Roznášanie plagátov, vytlačenie
100 ks vstupeniek. Začína sa predaj
vstupeniek…
V duchu uvažujeme: „Kiežby sa
predalo aspoň 60-80 vstupeniek!“
16.1.2007
Všetky vstupenky sú už rozpredané
a stále je záujem… Dávame vytlačiť
ďalších 20 kusov. :-) Za dva dni sa
predali aj tieto a stále je záujem…
Máme obavu o priestory na sedenie a
tancovanie. Po preskúmaní možností
novo upraveného kultúrneho domu
dávame vytlačiť ďalších 14 vstupeniek. Na počkanie sa minuli a ešte
stále je málo… Kapacita kultúrneho
domu však nedovoľuje predávať ďalšie vstupenky. Škoda. :-(
21.1.2008
Rozdelili sme si posledné úlohy,
pozvali sme ďalších organizátorov (P.
Hraška, P. Mikuška) a zavolali “mladých” na obsluhu (K. Mikušková, I.
Tomanová, L. Tomanová, Z. Tomanová, S. Melovič, M. Bošanský).
24.1.2008
Nákup tovaru, doprava vínka. 19:
00 – príprava sály, úprava priestorov
do plesovej podoby, zasadací poriadok, príprava bufetu, sumarizácia
cien do tomboly, 20:00 – sála vyzerá
takmer dokonale pripravená na ples

25.1.2008 – deň Prvého plesu
športovcov
V priebehu dňa ešte posledné dolaďovanie a vyzdobovanie. O 17:00
ešte upravujeme bufet a prichádza
hudba a organizátori

18:50 – prichádzajú prví hostia
(Martina Fúsková a Maroš Kožák)
Do 20:00 sú všetci okrem šiestich
hostí už v sále.
20:00 – vítam hostí krátkym príhovorom a prípitkom a začína sa ples!
(foto)
Prvý dojem organizátorov je výborný. Dámy sú načinčané, páni v
oblekoch… vyzerá to na slušnú úroveň. A hneď sa vyskytla aj prvá chyba
– zabudol som osobitne privítať pána
starostu :-) za čo sa mu dodatočne
ospravedlňujem.

Organizátori v bufete sú v strehu
a čakajú na prvé oťukávanie sa so
zákazníkmi.

Po prvom povinnom tanečnom
kole sa ľudia začínajú uvoľňovať a
zábava nadobúda správnu atmosféra.
21:15 – dodávateľ prináša večeru.

Problém: okrem iného večera musí
ísť oknom malej zasadačky. Pri
vchodových dverách sme totiž mali
zriadený bufet. V kuchyni nastáva frmol, v priebehu prestávky je potrebné
naporciovať a rozniesť 138 porcií.
Vyzerá to ako na vojne a zároveň je
to nádherné a mládež sa snaží (roznášajú, behajú…).

Po uspokojení gurmánskych nárokov hostí si aj personál našiel čas na
večeru a kávu. Ako za čias nedávno
minulých, pekne krásne „na stojáka“.
A v sále, ako by povedal východniar,
„zábava graduje“.

26.1.2008
00:15 – losovanie tomboly. Vzhľadom na veľký počet cien je potrebné
losovať na dvakrát. Výhercovia prejavujú tak radosť z výhry ako aj prekvapenie z cien. Hlavná cena – televízor
– bola vylosovaná na záver. Šťastie sa
usmialo na jedného z členov TJ na
Jána Šunderlíka.
02:00 – už sa zabávajú aj organizátori … až na bufet, kde vrcholí aktivita tak hostí ako aj personálu.

03:00 – už má povinnosti opäť aj
pán Toman v šatni – odchádzajú prví

hostia a v bufete je rušno, úzka chodba je stále plná zákazníkov.
04:00 – oficiálne sa končí ples, ale
v skutočnosti je v sále ešte 2/3 hostí a
stále sa zabávajú.
05:00 – hudba hrá posledné kolo,
na parkete je najmenej 40 hostí. Je to
pekný záver nášho plesu. Pri rozlúčke
väčšina hostí vyslovuje poďakovanie
a spokojnosť a teší sa na budúcoročný
Druhý ples športovcov :-) Tancuje aj
personál, pričom niektoré pomocníčky zbierajú poháre, fľaše a podobne,
iba jedna tancuje s úsmevom na perách a dokonalým vysvetlením prečo
nezbiera aj ona: “Keď ja radšej tancujem, ako zbieram poháre.” :-)
05:30 – odchádzajú hudobníci
spolu s poslednými vytrvalcami. Pre
personál nastáva najťažšie obdobie z
celého plesu: dať do poriadku sálu,
upratať kuchyňu a ostatné miestnosti
a zosumarizovať celú akciu… Pritom
celá partia príjemne unavená rozoberá priebeh plesu.

06:00 – rozchádzame sa, niektorí
domov, niektorí do obchodu po
raňajky… Stretneme sa opäť o 10:00
dokončiť upratovanie, odovzdať veci
a spraviť prvé vyhodnotenie.
Okolo 13:00 si dávame záverečný
prípitok a rozchádzame sa každý
domov.
30.1.2008
Znova sa všetci stretávame kvôli
záverečnému vyhodnoteniu plesu.
Akcia bola vydarená nielen po spoločenskej stránke, ale aj po finančnej.
Zisk z plesu bude použitý pre rôzne
akcie a potreby TJ Čab.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať spoluorganizátorom:
E. Mikuškovej, A. Tomanovej, V.
Tomanovi, Ľ. Jobekovi, P. Mikuškovi, P. Hraškovi a pomocníkom a
pomocníčkam.
Rovnako ďakujem aj sponzorom:
AD Mark, Agropodnik Čab,
Aquamont, CNC Centrum, Červený
kríž Čab, Frost, Heineken, Hostinec
Čab, Lutiva, MBM Kamenárstvo,
Midop Trans, Obecný úrad Čab, PD
Nové Sady Devio, Pors, PPC Čab,
Proeko, Retic, Slovizol, Tanex Omnipak, Telovýchovná jednota Čab,
Zovos, p. Bilík, p.Guth, p.Halvoník
P., p.Krajčík, p.Krajčovič J., p.Kucko,
p.Lauko, p.Matušík S., p.Mesároš D.,
p.Mikuška P., anonymný darca.
Do videnia o rok!
Jozef Mikuška, predseda TJ Čab

