2. ročník Rreprezentačného plesu ZŠ s MŠ Za
kasárňou
sa konal 26.1.2019 v priestoroch Domu kultúry Ružinov. Účasť bola rovnako
vysoká ako minulý rok. Zabaviť sa prišlo 277 hostí, ktorých pri vstupe vítala
organizátorka plesu, riaditeľka školy Monika Hulenová spolu s pánom starostom
Rudolfom Kusým a jeho partnerkou. Ples otvorila kapela Big Band Art Music
orchestra slávnostnou fanfárou a päťnásobní majstri Slovenska v spoločenských
tancoch Dominika Feketeová a Tomáš Tanka. Tí, ktorí nie sú fanúšikmi valčíkov
a poliek, si mohli užiť koncertnú atmosféru, o ktorú sa postarala v druhej tanečnej
sále rocková kapela ZEUS. Program bol spestrený aj speváckym vystúpením
mladých študentov hudobného konzervatória a polnočnou tombolou, ktorej
výťažok bude použitý na doplnenie herných prvkov v areáli školy.
A kto bol konferenciérom tohtoročného plesu? Tejto čestnej úlohy sa zhostil náš
bývalý žiak, úspešní hudobník a tanečník Martin Madej.
Až do skorých ranných hodín si hostia mohli vyberať so skutočne bohatého menu,
v ktorom okrem rôznych zabíjačkových delikates mali svoje miesto i ryby, rôzne
druhy zeleninových a ovocných šalátov, studené misy a samozrejme výborné
domáce dezerty a čokoládová fontána s jahodami.
Keď o 3.30 ráno utíchli posledné tóny hudby, tým , ktorí zotrvali až do úplného
konca sa ani nechcelo ísť domov. Už teraz sa všetci tešíme na 3. ročník nášho
krásneho a úspešného plesu.
POĎAKOVANIE
Okrem “dievčat z vedenia školy – Moniky, Hanky a Petry“, ako hlavné
organizátorky plesu nazvala predsedníčka Rady Rodičov Katarína Rumanovičová,
sa o grafiku, tlač a vizualizácie postaral pán Jesenský zo spoločnosti MERTEL.
Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli cenami do tomboly, či už to boli
rodičia našich žiakov, zamestnanci, priatelia a známi, sponzori, RZ pri ZŠ Za
kasárňou, pán starosta. Vďaka týmto cenám sa podarilo vyzbierať 1328 eur, ktoré
sa spolu s výťažkom z plánovaného májového Food Festu použijú na ďalšie krásne
herné prvky slúžiace žiakom našej školy.

