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Na ples? I v motorkářském
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Ples města Znoima
Znojmo, společenské centrum
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kladních figur charlestonu,
a to přímo pod vedením ta-
nečního mistra. ,,Na své si
přrido_u laké milovníci val-
číku, waltzu, polky, tanga
a dalších tanců. Hrát bude
oblíbený Salónní orchestr z
Brna. Vstup na ples je mož-
ný pouze ve společenském
oděvu nebo dobovém kos-
týmu," připomenula Ka-
hounová. Divadelní bál je
plánovaný na sobotu jede-
náctého února.

Zvyk plesové sezony na
začátku roku vychází z
křesťanské tradice, Cas, kdy
se lidé veselili, mohl trvat
pouze do masopustu, do
Popeleční středy.,,Podle
biblické předlohy poté od-
chází Ježíš Kristus na poušť,
kde se čtyřicet dní postil.
Lidé se proto poté více vě-
novali modlitbám a uzaví-
rali se do sebe. Bylo to ob-
dobí klidu," vysvětlila stráž-
nická etnografka Markéta
Lukešová.

plesová sezona bude
na jihu Moravy pestrá.
Bál v,Boleradkích při-
pomene dvacátá léta,
na zajímavá témata
sází ale i jinde.

RoMAN oolelsxÝ
zpRAvoDAJovÉ novruosrt

ližni Morava - Večerní šaty,
lidové kroje, ale i motor-
kářské oblečení. se začát-
kem roku se otevírá i pleso-
vá sezona. už dávno se ale
nejedná jenom o společen-
skou klasiku.,fiahrají nám
rockové kapely Husý kůže
ze Bzence, pantock a kabát
revival kožuch z Morkůvek.
chodí se v motorkářském,
společenský oděv nevyža-
dujeme," řekl například
předseda motorkářů z Ho-
voran na Hodonínsku vít
Šenkyřik. Desátý ročnik

plesu je tam na programu
osmadvacátého ledna.

Na bohatý doprovodný
program lákají o předpo-
sledním lednovém víkendu
pořadatelé Plesu města
Znojma. Tančící páry zaplní
místnosti bývalého hotelu
Dukla. Na úvod zahraje
cimbálová muzika Denár,
ples pak zahájí moderátoři
Monika Absolonová a Lukáš
Hejlík. 

"O 
předtančení se

postará Taneční škola Single
ze Znojma. K tanci a posle-
chu zahrají Party Leaders a
slovenští Elán Tribute. Chy-
bět nebude oblíbený foto-
koutek, pobaví také zábavná
a efektní mikromagie a me-
zi vystupujícími se netra-
dičně představí i znojemský
biketrialista Marek Hlávka,"
navnadil za organizátory
Jaroslav Chaloupecký.

Večer plný elegance a zá-
bavy láká Danu Blažkovou
ze Znojemska. Ta chodí
pravidelně tančit se sqým

manželem.,,Baví nás také
setkání s přáteli a mě, jako
každou ženu, i skutečnost,
že si pořídím nov!§g!y. ]e
dobře, že různé špolky či
města i v dnešní době plesy
organizují," zamýšlela se
Blažková.

FOXTROT A CHARLESTON
Oblíbené jsou také dobové
plesy. )iž tradiční Divadelní
bál pořádají po třiadvacáté v
Boleradicích. Tentokrát se
pořadatelé inspirovali ob-
dobím let 1920 - 1929. ,,Bá-
ječná dvacátá léta byla érou
jazzu, charlestonu, nedba-
losti, pohody a uvolněni.
Lidé se po válečných letech
opět začali bavit, navštěvo-
vali kavárny, bary, tančili ve
víru opojné jazzové hudby,
foxtrotu a charlestonu,"
uvedla za plesový tým lva
Kahounová.

účastníci budou mít
možnost se přímo v Bolera-
dicích naučit některé ze zá-
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