Chcete spolu s námi tvořit noviny? Na této stránce uveřejňujeme vaše dopisy, zprávy ze zajímavých akcí, vaše vzkazy, pozvánky a poděkování, ale také úspěchy (houbaření, rybolov, pěstování). Kontaktujte nás!

Dospělí popustili uzdu zábavě na bochovském maškarním
Bochov – Již tradiční maškarní ples pro dospělé se konal 21. února v bochovském
kulturním domě a opět nezklamal. K vidění bylo mnoho
nápaditých masek, například
Shrek s Fionou, „Hipíci“ i tým
hokejistů, včetně rozhodčího.
Na průběh veselice dohlíželo
Řecké božstvo, které dorazilo
na bál z Olympu. Mnozí si dali
na výrobě masek opravdu záležet. Loď pirátů z Karibiku
nešla přehlédnout a vystoupení kapely KISS bylo originálním završením promenády masek. Zaslouženě stanuli
na stupínku nejvyšším.
Pokud by se někdo během
večera nudil, což je téměř nemožné, mohl si střihnout žolíky s živými kartami. Mnohé
muže oslnily elegantní dámy z
30. let, ale zajisté pobavily i návštěvnice z pohádky Mrazík či
ležérní „Kolumbijec na hotelu“.

Skupiny, jako každým
rokem, byly v silné převaze,
ale ani jednotlivci se nenechali zahanbit. I letos nás poctila přítomností státnická návštěva,
tentokrát
prezident
Obama, který
důstojně dohlížel na průběh
plesu.
Strach vzbuzovala sestra
zombie,
ale
všichni se klidili z cesty nebezpečnému
francouzskému
klaunovi,
který byl přesnou kopií toho
filmového, či „Brunovi“ z Třiceti případů majora Zemana,
který na maškarní bohužel
nedorazil.
K tanci i poslechu hrála oblíbená kapela Potíže. Nechy-

běla bohatá tombola ani volenka masek za sladkou odměnu. Děkujeme všem, kteří
ples podpořili sponzorskými
dary. Hokejový tým přivezl
hokejku
Václava
Skuhravého,
která
byla
úspěšně
vydražena a
výtěžek bude
použit na dětský maškarní
ples.
Na
závěr
bychom chtěli poděkovat
MěÚ Bochov za podporu akce
a všem návštěvníkům plesu za
vytvoření skvělé a veselé atmosféry a již nyní se těšíme na
další rok.
Výsledky: Jednotlivci: 1.
místo Bruna, 2. místo Francouzský klaun, 3. místo sestra
zombie
Skupiny: 1. místo KISSáci,
2. místo piráti z Karibiku, 3.
místo Řecké božstvo
Cena Kulturní komise: Hokejisté.
Olča Vonšovská

Masopust v Pile: Jedna maska hezčí než druhá...

