
Sezona plesů v okrese začíná
0 pozornost se h|ásí spo|ečenské večery, kde hrají hlavní ro|i Iidé na tanečních par|<etech

. ycv1' ilýťr; 1_ 1 !ů l,

aŘEclAvsl<o sE pnornnčí plesovou sEzoNou

ý wwrt lg
kulturní dům Týíec
19.00 hod.

y' 
''f5ííEÍ!,č{'''tm.uftílíobce tlrdordc€
sál Dělnického domu
l9.3o hod.

y' se*"i otecrrl ptg . t|.iřfiado.t
sokolovna víanovice
20.00 hod,

/ rryslivecký pl€6
kulturnídům Bořetice
19.30 hod.

y' Reprctenta&í p|eg lrrěíta
ku|turnídům velké Bílovice
19.00 hod.

y' tednicky megaples

y' stářkovský ktoiový pl€§
kultuťnídúm Hlohovec
20,00 hod,

Zámecký hotel Lednice
19.30 hod.

LUKÁŠIVÁNEK
TEREZAHUN(AŘOVÁ

ařgcrausřo Do tance, plo-
sím,,, stovky páú z Breclav-
ska se už připravují na ptesy,
jejichž kolotoč se v regionu
mztocil minulou sobotu, prv,
ni tanečĎici zamiŤili do Ve]-
kých Pavlovic či Kostic, kde se
na parketu tamni sokolovny

,,Jeto úvodní ples, takžé cel-
ková návštěvnost bud€ asi
vyšší. Piijíždí také krojovani
z oko]nich obci," řlkal v pátek
kostičan Jan kučera ze slo-
váckého knizku, jenž ple§ po-
řádat. Hudebnl doplovod ob,
starali napřiklad muzikanti z
francouzské dechovky.

zatimco rninulou sobotu što
v regionu o jednu z máIa pl€so
vých přil€žitost j, od tohototýd

ne ožiji kulturni domy v nej.
ruzňěišlch částech Bř€clav,
ska, Óasto.jde o ]éty pŤověř€né
spotečenské události, kter€ se
těši výŤaznému rájmu lidí.

Titulem vůbec nejnavštěvo-
vanějšího plesového města
oklesu se pyšni vetké Bilovi-
c€. .,celkern je j ich u nás tetos
jedenáct. Plesovou sezonu za-
hájiíne tuto sobotu třinác|im
Repre?eítačnlm p]esem Mě§ta
Velké Bílovice." sdělila sta
Ťostka MaŤie vlková.

stejně jako loni s€ koná ve
stylu let z první poloviny dva
cátého sto]etí. Kmmé Ťób a
ftakú se o patřičnou atmosfé
ru postalá dobová hudba. Ple-
sem poté plovede dechovka
Btučiňáci, ktelá se plostřídá s
hodonin§kou skupinou HuŤi-
kán. v malém sát€ za}raje
cimbálová muzi}a Jožky s€.

verina, k dispozici bude také
de8ustace vin velkobílovic.
kýchvinařů.

,,Loni to byl táIcváný nultý
ročník, UděIali jsme anketu a
zjistili, že to bylo dobře volené
téma, takzejsmejej opět uspo.
iádďi, chtělijsme zkusit něco
jiného a zp€střit tak tradični
ples, ale u této změny zústat
nechceme. přišti mk už bu-
deme uvažovat o jiném téma-
tu," oznámila \4ková.

Jako zámecké paní
Slavnostní příchuť bude mit
letos ple§ ve Tvřdonicich,
uskuteční se tuto sobotu na
poč€st 750, výroci obce, sál
DěInického domu roztanč1
skupina The Ťeachers, na
programu je také tanečni vy-

ve stejný den zamiii zástup
hostu také do kultuťního do-
mu v Týnci nebo sokolovny ve
Vranovicích, Tam si dojdou
na sedmý ples s Mistříňan
kou, Myslivci se zase pobaví V
Bořeticích,

Tradičně velké rájmy jsou o
ple§y ve větších měsiech, Na-
přiklad Milrulovští ]ákaji na
zpěváka Ladt Kerndla s dce-
rcu Terezou. profesionáty v
latinskoamerických tanclch a
krá§u společenských šatů,
Akceseuskutečninazámku.

,,Ples bude, opravdovou
společenskou udátosti, Při
spěje k tomu nevšedni pro
stredí, nádhemá vystoupení a
vzácni hosié, chybět nebude
ani výběr kvalitních Vín,"
uvedla iediielka poiádajici
společnosti Mikulovská roz.
vojová Malcela Koňáková,

t

\}

;

ž

tr

Ň

\


