Jak dopadla vánoční zábava v Dolních Němčicích?
Pro Vás, kteří jste se, ať už z jakéhokoli důvodu, s námi nemohli pobavit 25. 12.
v Němčicích, zkusím napsat stručný popis této „veleúspěšné“ akce :-)
Protože si Kompromis domluvil spoluúčast na pořádání této zábavy, byli jsme všichni
jak na trní, jestli se podaří a hlavně, jestli si na sebe vyděláme a nebudeme muset doplácet
z vlastní kapsy ;-) Vzhledem k tomu, že byly v nejbližším okolí další tři zábavy a tři lákavé
diskotékové akce, naše obavy byly zcela oprávněné.
Velký sál v Němčicích byl vytopen na příjemných asi 14 °C, takže měla moje kolena radost,
protože jsem se konečně odvážila a vzala si na vystoupení sukni, ke které jsem se snažila si
koupit nadkolenky, ze kterých pak stejně vylezly podkolenky. Ještě, že ta světla na pódiu tak
hřejí :-).
Ve 21 hodin, když jsme měli naplánovaný začátek, po překonání i takových nástrah
jako byla např. ztráta Domčina kytarového pásu, jsme se radovali, že už přišlo 15 platících a
máme alespoň pasivní posluchače u stolečků. Po dvou úspěšně odehraných sériích jsem
musela prohrabávat zásoby starých strun a hledat náhradní „G“, protože jsem se do hraní Buď
a nebe od UDG tak položila, že jsem ji prostě ztrhala. To se mimochodem povedlo i Peťovi u
tradiční Záverečné. Co jen pořád nechápu je to, jak mohl ztrhat dvě struny naráz, a to hned ty
„nejtlustější“? :-D Hold to už chce opravdu talent ;-).
Nakonec se z toho vyklubala poměrně příjemná party, nikdo neměl strach, že bude
ušlapán a mohl si po parketu poskakovat dle libosti, měli jsme spoustu času si prohlídnout
všechny ty neznámé lidi a s některýma si popovídat. Velkou radost jsme měli z toho, že opět
nezklamali, a i přes nepřízeň počasí přijeli naši věrní přátelé z Velké Lhoty a posílám omluvu
tomu hlasu, co na mě ze tmy křičel, že chce zahrát Svařák, ten bohužel neumíme =).
Tímto chci poděkovat i našemu zvukaři Pepovi, který se celý večer určitě silně potil u
mixáku, protože opravdu neměl lehkou práci, a i přes technickou nepřízeň pódia i sálu pro
posluchače vykouzlil poslouchatelný zvuk :-). Díky Pepo!
A Vám všem - příznivcům, přátelům a fanouškům Kompromisu děkuji a přeji
příjemný zbytek svátků a úspěšný rok 2011 :-).
Anet

