
HASIČSKÝ PLES 
PODLIPANSKÉ LIGY 

 
Dobrý večer,  
 

právě se účastníte našeho jubilejního, desátého Hasičského plesu Podlipanské ligy. 

Dovolte mi trochu zrekapitulovat historii. 
 

Nápad uspořádat společný ples, kde bychom se všichni nejen pobavili ale i vydělali 

nějakou tu korunku do společné kasy, padl v hasičské zbrojnici SDH Kostelec nad 

Černými lesy. Upekli jsme to tehdy společně s mistryněmi v ženské kategorii SDH 

Bulánka. 
 

A bylo to. První ples se konal v březnu 2009 v Radimi, následující rok jsme 

vyzkoušeli Poříčany. Oba zmíněné prostory nám ale postupně byly malé, posléze jsme 

se tedy přesunuli do největšího sálu středočeského kraje, do Zásmuk. Scházíme se již 

tradičně v říjnu, na jaře bylo těžké domluvit termíny a ples je tak i slavnostní 

závěrečnou tečkou za uplynulým ročníkem ligy. 
 

První zisky z plesu byly rozdělené mezi pořadatele, následně se již zakupovali věci pro 

potřeby soutěží – startovací pistole, přetlakové ventily, základny, kádě, časomíra. Zisk 

z plesu významně financuje běžný provoz a bez tohoto finančního zdroje si již 

neumíme představit naši činnost. Tímto Vám všem děkujeme! 
 

Všem, kteří se plesu účastnili, účastní a plánují přijít i příště. Všem, kteří nám dají 

cenu do tomboly – ať už hmotnou či poukázku. Všem našim sponzorům a partnerům. 

Všem, kteří nám dělají reklamu. Všem, kteří nám domluví sponzora. Všem, kteří 

přiloží ruku k dílu – a to nejen při organizačním zabezpečení, přípravě sálu, 

přípravě/prodeji/výdeji tomboly, ale i těm co poradí co a jak nedělat, co kde nahlásit a 

na co nezapomenout. 
 

Prvopočátky plesu byly dnes už k pousmání – ve dvou lidech, po večerech. Vstupenky 

na A4, nůžky do ruky. Tombolenky to samé. Kdo byl na přípravě a odlepoval nelepící 

cedulky určitě zakleje i teď. A nyní? Již to máme víceméně vymakané, byť práce není 

o moc míň. 
 

Dovolte mi tedy jmenovat a připomenout ty, bez kterých by to nešlo, které jsme za tu 

dobu potkávali nejvíce - bulánecké, kostelecké a zásmucké ženy. Danielu (Jandovou) 

Novotnou a Lucii Třešňákovou z SDH Plaňany. Z mužů banda okolo Jardy Šmejkala 

(Horní Kruty) a Libora Skaly ml. (Zásmuky). Radka Žylu, který nám vždy řekne že to 

má smysl. 



 

Ti všichni a x desítek dalších si zaslouží naše poděkování. 
 

A samozřejmě „plesový výbor“. To je kapitola sama pro sebe. 

Alice Moláková z SDH Ratenice a z SDH Poříčany Aneta Nouzovská, Katka 

Nouzovská a Iveta Malá. 
 

Závěrem děkuji já za náš „plesový výbor“ a to Vám všem, že díky Vám můžeme 

„plesový výbor“ mít, protože pak máme důvod se celoročně scházet v hospodě na 

důležitých schůzkách a doma tak mít pro své drahé polovičky pádnou omluvenku. 
 

Užijte si ples, hezký večer! 
 

Lída Voslářová 
předseda 

Podlipanská liga, z. s.  
 

                 r. 2009 – r. 2018 

    21. březen 2009 Obecní dům Radim 
    23. říjen 2010 Sokolovna Poříčany 
    22. říjen 2011 Obecní dům Radim 
    20. říjen 2012 Obecní dům Radim 
    19. říjen 2013 Sokolovna Zásmuky 
    18. říjen 2014 Sokolovna Zásmuky 
    17. říjen 2015  Sokolovna Zásmuky 
    15. říjen 2016 Městský společenský dům Kolín 
    14. říjen 2017  Sokolovna Zásmuky 
    20. říjen 2018  Sokolovna Zásmuky 
 

Foto ilustrační – zdroj internet. 
Jakákoliv podobnost se skutečnými postavami či událostmi je čistě náhodná.  
„Nic jsme za to neobdrželi a ta částka také nesouhlasí“.  


