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Plesový speciál 
A je to tady, přátelé! To, na co jste celý první týden čekali, je teď před Vámi. Můžeme zpětně ohodnotit ples, na kterém jsme 
mohli pozorovat mnoho nových párů a vznikajících dramat. 

První zprávou, která se k V&Ť dostala, je údajná vzájemná náklonnost Jelena a Adriany N.; naše redakce však v případě tohoto 
páru trochu tápe, a tak vám nemůžeme poskytnout žádné garantované informace. Vše je však pod drobnohledem naší 
redakce a uší a očí, které máme k dispozici. 

Jedním z největších překvapení posledních několika dní je vznikající románek mezi Kryštofem P. a Adrianou Č. Podle všeho jde 
o čím dál tím více vážnou záležitost, a dokonce z některých zdrojů slýcháme zkazky o tom, že spolu tráví většinu času. To však 
jde proti všemu, co jsme viděli na plese, na který Kryštof dorazil s Nelou K. Jak si to dámy navzájem vyříkají (a jak z toho Kryštof 
vybruslí) se ještě dozvíme. My mu však držíme palce a doufáme, že bude v pořádku, poněvadž je pro naši redakci vskutku 
milým překvapením. 

Dále jsme od našich špehů a věrných krys dostali informaci týkající se Elišky K. a Mikyho T. Podle všeho Eliška velmi často nosí 
Mikyho kšiltovku, což jak všichni určitě uznáme, je víc než vypovídající známkou zájmu z Eliščiny strany. V&Ť jsou však mírně 
zklamáni z toho, že jiskry mezi Eliškou K. a Tomášem K., které nad nimi přelétávaly minulý rok, zjevně vyhasly. Zřejmě to 
vypadá, že je Mikyho čas zazářit. My mu samozřejmě věříme, a doufáme, že mu to vyjde. 

Určitě se v půlce našeho speciálu říkáte, že ples se zde vyskytuje až bídně málo. Nemáte se ale čeho bát, protože následující 
informace se budou týkat POUZE záležitostí spatřených na plese. Dozvěděli jsme se, že Sofča R. to hraje na více stran a 
omotává si kolem prstu Kudlanku a Domču. Podle všeho však Domčovy city míří jinam. Jméno jeho vyvolené sice neznáme, ale 
jsme si vcelku jistí, že její iniciály jsou AP. Domča ani po dlouhém výslechu nehodlal sdílet jméno jeho vyvolené, a tak budeme 
muset počkat, jestli se náhodou neprořekne. Kolem Dominika však zůstává mnoho otazníků. Zanechal snad svých snah 
ohromit Lucku V. a nesnaží se dále získat její přízeň? Vše poukazuje právě na tento scénář. Je tedy otázkou, jak se s tím Lucka 
smíří. 

Alfasamcem plesu byl však bez jakýchkoli debat Marek Žampach, který ohromoval přítomné dámy svým účesem. Těšil se velké 
pozornosti Sisi a Aničky V. a také Nely Š., se kterou tancoval prý několik ploužáků. Navíc byli Marek a Nela spatřeni ve 
vzájemném objetí cestou k ping-pongovému stolu; odtud se ale každý vracel sám. To, co se na onom místě stalo, necháme 
jakožto předmět Vaší fantazie. Anička V., která se několik dní zpátky nechala slyšet, že prý má Marka ve svém hledáčku, však 
nejspíše nesla plesový večer těžce, a tak se rozhodla vytvořit si seznam z nejstarších hochů a systematicky je vyzývat k tanci. 
Jak to Mára nese, však nevíme. 

Pro naši redakci příjemným překvapením však bezesporu byla Áďa K., která na ples přišla v tématických šatech. Víme, že se 
kolem ní případní nápadníci jenom rojili, ale přes takovou melu bylo velmi těžké zpozorovat nějaké stálejší kandidáty. Áďa však 
nedostatkem šarmu opravdu netrpí a troufáme si říct, že se některý z nápadníků určitě brzy projeví. 
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