
Ukonèení turistické sezóny 2013
V sobotu 9.11.2013 se od 19. hodiny konala v restauraci 
U Draka taneèní zábava k ukonèení letošní sezóny. Mezi 
obèany byl o ni nebývalý zájem, o èemž svìdèí i to, že pøi-
šlo víc obèanù, než byla kapacita sálu. Bylo udìláno maxi-
mum, aby se i tito hosté mìli kam posadit. Vìøte, že to ne-
bylo vùbec jednoduché. Veèerem provázel František Sysel 
ze Syslova, který nejen, že moderoval, ale i nádhernì zpíval.
K tanci a poslechiu hrála kapela FONOTEST z Teplic. Zába-
vu zahájil starosta obce Jan Havel krátkým proslovem. Omlu-
vil Vladimíra Hrona, který nemohl pøijet. Místo nìj se poda-
øilo zajistit výbornou náhradu, skupinu MAXIM TURBU-
LENC. Popøál všem pøíjemnou zábavu a mohlo se zaèít.

Jako první vystoupily pøed nabitým sálem minimažoretky 
Rebelky z DDM Dìèín. Jejich vystoupení bylo odmìnìno
bouølivým potleskem. Každá mažoretka dostala pøi odchodu
od obce malou pozornost. 

Po tomto vystoupení byly pøedány ceny vítìzùm závodu o Pu-
tovní pohár starosty Høenska. Páté místo obsadil Luboš Horník,
ètvrté místo obsadil Miloš Vavøièka, tøetí Vlasitmil Peroutka, 
druhé Libor Holpuch a vítìzem je zaslouženì Tomáš Sabol.
Následovalo vystoupení skupiny MAXIM TURBULENC, kte-
ré rozproudilo sál a dostalo i do té doby tance zdrženlivé hosty

na parket. O tom, že bylo úspìšné, svìdèí i to, že museli nìko-
likrát pøidávat písnièky. Tanèící je nechtìli pustit.
Po krátké pøestávce vystoupila skupina Skandalladies-travesty 
show s úžasným pøedvedením známých zpìvaèek. Napøíklad 
Judita Èeøovská, Helena Vondráèková, Tina Turner a Madona. 
Nìkteré diváky tato vystoupení pøivedla do varu. Vystoupení 
sklidilo zasloužené ovace a potlesk.

Po skonèení tohoto vystoupení hrála až do pozdních noèních 
(ranních) hodin kapela FONOTEST. Hosté se výbornì bavili 
a užívali si pøíjemného veèera. Všichni se již tìší na 12. duben 
pøíštího roku, kdy bude nová sezóna zahájena opìt zábavou.
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