
Hokejisté vyměnili výstroj za lakýrky 

 

V Kostelci nad Orlicí se uskutečnil již druhý ročník plesu klubu HC Lev Kostelec Autor: J. 
Novotný 
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Kostelec nad Orlicí – Za největší společenskou událost ve měst lze bez nadsázky označit II. 
hokejový ples, který se uskutečnil uplynulý pátek. Do sálu Sdruženého klubu Rabštejn 
dorazilo na 250 lidí – fanoušků, příznivců, přátel hokejového týmu HC LEV Kostelec. Pod 
taktovkou tanečního orchestru James Band zažili velmi vydařený večer. 
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Právě velký taneční orchestr je tím na co organizátoři vsadili. Hradecká kapela James Band je 
složená z profesionálních muzikantů, kdy většina z nich má hudbu i jako své vlastní 
zaměstnání. 
„Druhý rok a znovu se ukázalo, že výběr kapely je pro ples zásadní. My jsme nadšení a podle 
reakcí návštěvníků se líbila i jim a to je nejdůležitější," říká předseda hokejového klubu Lukáš 
Bolehovský. 

O předtančení se postaraly kostelecké mažoretky Marlen. Velkou perličkou programu byl 
živý televizní vstup s extraligovým brankářem HC Mountfield Hradec Králové Pavlem 
Kantorem. 
Přímo z kabiny svého týmu pozdravil všechny na plese a popřál Lvům hodně sportovních 
úspěchů. V průběhu večera ještě vystoupil sedminásobný mistr světa ve football freestyle Jan 
Weber. 

Předvedl triky s footbagem, fotbalovým míčem, kulečníkovou koulí nebo dokonce 
i s mobilním telefonem. 



Zlatým hřebem plesu byla půlnoční soutěž. Tři vybrané dámy měly za úkol kompletně ustrojit 
tři hokejisty. Šárka Dostálová, Verča Vašátková a paní Matějusová z Borovnice ukázaly, že se 
hokejové výzbroje ani hokejistů nebojí a svého úkolu se zhostily na jedničku. Hlavně 
oblékání populárního Míry Broulíka opravdu divákům rozechvělo bránice. 
Sumasumárum se hokejový ples vydařil. Asi největší odměnou a důkazem je to, že ve tři 
hodiny ráno, kdy ples končil, byl úplně plný parket a lidé nechtěli odejít. 
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a před organizátory nezbývá než smeknout 
klobouk, protože znovu potvrdili, že HC LEV má mezi kosteleckými sportovními spolky své 
pevné místo. 
Jan Dušek 

 


