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Sbor dobrovolných hasičů Praha Zbraslav pořádal dne 20.11.2010 hasičský bál v pronajatých
prostorách budovy BARBORA. Již druhým ročníkem navázal sbor na tradici hasičských plesů,
které na Zbraslavi patřily v minulosti k příjemným a žádaným kulturním akcím, pořádanými
nejen hasiči, ale i jinými zbraslavskými spolky. V šedesátých letech minulého století, kdy se z
hasičů stali požárníci, se až na malé výjimky (SRPŠ, KSČ), plesy přestaly konat a ochota
jednotlivců věnovat čas přípravě a průběhu zábavy se s postupem normalizace vytratila úplně.
Mnoho užitečných, ale nežádoucích spolků též zaniklo.

Proto je o to příjemnější zjištění, že v současné uspěchané a náročné době se najde spolek a
jeho členové, kteří na úkor osobních zájmů dokáží připravit a pobavit více jak 150 hostů po celý
večer.
U vchodu do sálu vítali a kontrolu příchozích hostů prováděli členové v historických
stejnokrojích, se kterými se fotografovaly především dámy. Samotný bál zahájila a celým
večerem provázela skupina muzikantů, složená z mora

vských učitelů, která nese název THE TEACHERS. Úvodní zdravici plesu přednesl starosta
Městského sdružení hasičů Praha pan Jindřich Riesner a starosta SDH Zbraslav pan Tomáš
Růžička. Průvodní slovo bylo zajišťováno moderátory slečnou Radkou Stejskalovou a panem
Petrem Veselým. S ohledem na velké množství cen, které věnovali sponzoři, byla tombola
vyhlašována ve dvou částech. Doslova zlatým hřebem večera bylo i předtančení, které připravil
a v ten den s novými mistry Evropy předvedl taneční mistr Ing. Pavel Kojetín, taktéž dlouholetý
člen sboru.

Z celkového pohledu lze konstatovat, že se bál vydařil. Každý si, pokud chtěl, mezi skladbami
našel tu svou píseň, na kterou si rád zatancoval, pobavil se s přáteli, se kterými kamarádí, nebo
se kterými se již delší dobu neviděli. Jen škoda, že Zbraslav nevlastní, nebo nemá k dispozici
sál pro daleko větší počet zájemců, jako byl v minulosti taneční parket "Vejvodů". Pokud
čtenáře tento článek zaujme a chtěl by si atmosféru bálu prohlédnout, je na webových
stránkách www.hasicizbraslav.cz nespočet fotografií.
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Závěrem Sbor dobrovolných hasičů Zbraslav upřímně děkuje vedení budovy BARBORA za
ochotu.
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