
Nejprestižnější plesová událost se po čtyřech letech vrací do Prahy. Majestátní dvorana Rudolfina znovu přivítá Ples v Rudolfinu. Jedinečný 
galavečer kombinující to nejlepší z tradiční vídeňské plesové kultury s moderními hudebními prvky a výjimečnou gastronomií i výjimečné 

datum tohoto večera...

„Vybrat si jako termín plesu přestupné datum, které je jen jednou za čtyři roky, je trochu symbolika. Ples do Rudolfina vracíme čtyři roky poté, 
co se zde konal poprvé. Od té doby jsme koncept dál rozšířili a troufám si říct, že i doladili k dokonalosti,“ nastínil producent večera Tomáš 

Pakosta z Valoria Catering & Partyservis, který je jeden z pořadatelů galavečera.

V dobročinných dražbách na všech jeho plesech se od roku 2012 vybralo už 6 467 000 Kč, které prostřednictvím Nadačního fondu Pro dětský 
smích pomohly desítkám nemocných dětí. Výtěžek dražby Plesu v Rudolfinu 2020 pak bude věnován  Nadačnímu fondu Hvězdy pro život, 

který je následně přerozdělí, stejně jako v Brně.

Vstupenky na Ples v Rudolfinu jsou už v prodeji, nejrychleji mizí ty nejprestižnější, nesoucí jméno Antonína Dvořáka, za které jejich držitelé 
zaplatí 17 900 korun bez DPH. Základní vstupenka na jedinečný galavečer přijde na 6 900 korun bez DPH.

Pořadatelé ale jedním dechem upozorňují, že jejich cílem rozhodně není dostat do majestátní dvorany Rudolfina co nejvíc lidí. „Naprosto 
klíčové je, aby se naši hosté cítili komfortně. Aby si kdykoliv během večera mohli dát jídlo, na které mají chuť. Aby měli k dispozici usměvavé 

číšníky a hostesky, které jim se vším poradí. Takový servis dokážeme v Rudolfinu zajistit pro šest stovek hostů. A tuto kapacitu ze zásady 
nepřekročíme,“ vysvětluje Snášel. 

A doplňuje i další pravidlo, na které si hosté jeho plesů již zvykli. I se základní vstupenkou mohou nechat peněženku klidně doma. „Neděláme 
mezi hosty nějakou čáru, nedělíme ples na zóny. To nejlepší jídlo si může u nás vychutnat každý. To stejné platí o vínech, pivu i skleničce 

pravého šampaňského, kterou všichni dostanou na uvítanou. Vlastně jediné, na co opravdu peněženku potřebujete, je dobročinná dražba 
a tombola,“ usmívá se Pakosta a připomíná tím i charitativní rozměr plesu. 
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Přijďte na ples
v Rudolfinu! 


