CESTOVÁNÍ

TRAVEL

TIME

VRCHOL PLESOVÉ
SEZONY
V BUDOVĚ VÍDEŇSKÉ Opery
na Ringstraße se ve čtvrtek
předcházející Popeleční středě
koná tradiční ples, který založil
Vídeňský kongres v letech
1814–1815

KAM NA SLAVNÉ PLESY
Když honorace
tančí a rozdává
Zimní zábava se nese v duchu tance
a hudby. V našem cestování vám
proto přinášíme tipy, kam si zajít
za písničkou jen kousek od domova…

P

plesová sezona začíná nejen na vesnici, ale po celém světě.
Během pár týdnů se uskuteční nespočet tanečních akcí a přípravy jsou touto dobou už v plném proudu. Pokud se vám
poštěstí sehnat lístky, sáhnete sice hluboko do kapsy, ovšem
výtěžek z prodeje vstupenky vždy putuje na dobrou věc, což
vás bezesporu potěší. Svlékněte župan, oblékněte společenský oděv a vydejte se na luxusní ples nasát společenskou atmosféru.

Vídeňský
ples
v Opeře
Vídeň je město plesů, každý rok se zde koná více
než 450 plesů, ale tím nejznámějším je právě Vídeňský ples v Opeře, který se
letos koná 20. února. Díky televiznímu vysílání si mohou diváci vychutnat záběry z něj
na svých obrazovkách a užít si vídeňský bál v pohodlí
domova, neboť vstupenky se pohybují ve vyšší cenové
kategorii. Až sto padesát hudebníků během celého večera vytváří nezapomenutelnou atmosféru a každý rok
se dostaví i hvězdy mezinárodního věhlasu.
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Česko-Slovenský ples
Osmého února 2020 se uskuteční již
sedmý ročník Česko-Slovenského plesu, který si za poslední léta získal velkou oblibu. I letos se v historických prostorách Obecního domu můžete těšit
na zajímavý program. Každoročně jsou
úvodní předtančení svěřena největším
baletním mistrům. Letos bude celý jeden blok vystoupení věnován stému výročí založení Slovenského národního
divadla. Hosté si užijí výjimečné mistrovské dílo Labutí jezero, a to ve dvou
exkluzivních provedeních. První z nich
a zároveň úvodní předtančení bude
v režii baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Chybět nebude ani bohatý program plný
koncertů hvězd české i slovenské popové scény v doprovodu Big Bandu
Gustava Broma se smyčcovými sekcemi Symfonického orchestru Českého
rozhlasu. Vystoupí Richard Müller,
Eva Pilarová, Leona Machálková či
Emma Drobná. Plesoví hosté se mohou
těšit i na kulinářský zážitek. Galavečeři servírovanou v nádherných
plesových síních a sálech
Obecního domu jim opět
připraví francouzská restaurace Art Nouveau pod
vedením šéfkuchaře Patrika Bečváře, člena Národního týmu kuchařů
a cukrářů.

Y

LUXUSNÍ
RÓBY
GABRIELA
PARTYŠOVÁ a Inna
Puhajková jsou
vždy ozdobou všech
akcí

Ples
v Rudolfinu

EXKUZIVNÍ
MÍSTO
I DATUM
SVĚTOVÉ
CELEBRITY
KDO BY SI NECHTĚL na
plese zatančit s topmodelkou
Elle Macpherson

V RUDOLFINU se
po letech opět
otevřou dveře
slavnému plesu
v Praze

L
L

Do Prahy se vrací Ples v Rudolﬁnu,
a to 29. února 2020. Termín byl záměrně vybrán na přestupné datum,
které je jednou za čtyři roky, jako
symbolika návratu po čtyřech letech,
kdy se ples konal poprvé. Všichni se
těší na kombinaci toho nejlepšího
z tradiční vídeňské plesové kultury
s moderními hudebními prvky. Organizátoři měli dostatek času na rozšíření a zdokonalení konceptu, ale program je prozatím tajný. Vstupenky jsou v prodeji v několika kategoriích, jejich názvy vzdávají
hold největším osobnostem, které psaly hudební dějiny Rudolﬁna, jako byli Antonín Dvořák, Josef Suk a Jan Kubelík. Kapacita plesu je striktně omezena, na unikátní akci s výjimečným gastronomickým zážitkem se může dostat pouze šest stovek hostů.
Menu je složeno z více než desítky nápaditých jídel kombinujících tradiční českou kuchyni s francouzskými vlivy. Součástí plesu budou dva bary s luxusním sortimentem krevet a ústřic. Hosté se mohou těšit na dobročinnou dražbu a tombolu, jejíž výtěžek
poputuje Nadačnímu fondu Hvězdy pro život.
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CESTOVÁNÍ
Český ples
První únorovou sobotu, což je 1. února 2020,
můžete navštívit Český ples, který se uskuteční v Obecním domě. Užijete si zábavu, tanec
až do ranních hodin. Nechte se okouzlit krásou Obecního domu, protože ke každé zvláštní společenské události patří jak atraktivní
prostředí, tak vybrané nápoje a gastronomic-

ké delikatesy. Na letošním ročníku vystoupí
opět hvězdy české, ale i zahraniční scény, zazpívá zde ﬁnalista X Factoru Danyl Johnson,
z českých umělců vystoupí Hana Zagorová
a po půlnoci legendární kapela Olympic. Celým večerem bude provázet BOOM!BAND kapela. Vstupenka zahrnuje neomezenou konzumaci jídel a nápojů,
navíc si můžete užít
komfort osobního
číšníka.

HLAVNÍ
HVĚZDOU
programu
bude letos
Hana
Zagorová

TRADIČNÍ
MODERÁTOR
KAŽDÝ ROK tento
ples moderuje
herec Jan Čenský

MORAVSKÁ
TUTOVKA
BRNO SE MŮŽE honosit
jedním z nejlepších
plesů v naší zemi. Jde
o jedinečnou akci Brna.

Ples jako Brno
Nejprestižnější brněnskou akcí se již devátým rokem pyšní Ples jako Brno, který se
letos uskuteční 25. ledna 2020 ve Wannieck Gallery. Sjedou se sem významní hosté
českého i slovenského showbyznysu. Organizátoři ani tentokrát nenechávají nic náhodě a nabízejí skvělý program a bohatý – nejen kulinářský – zážitek. Kuchaři, připravující pokrmy z nejlepších surovin od čerstvých mořských specialit přes celého
tuňáka až po vyzrálé hovězí maso, kombinují raﬁnované pokrmy před očima hostů.
Spojení české a francouzské gastronomie je více než oblíbené. Vstupenky jsou rozděleny do čtyř kategorií a nesou jména významných brněnských podnikatelů. I to
nejlevnější vstupné vám zaručí nejlepší zábavu.

ZNÁMÁ HEREČKA
Emília Vášáryová je
členkou čestného
plesového výboru
a ambasadorkou
jeho dobročinného
poslání. Spolu
s hercem Martinem
Hubou bude ples
moderovat.
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CHARITA
BEZ HRANIC
VEČER SPOJIL dvě
jubilea – dvacet let
Plesu v opere a sto
let Slovenského
národního divadla

Dobročinný Ples
v opere
Pokud mluvíme o plesech, nesmíme opomenout dvacátý ročník slovenského dobročinného Plesu v opere, který se už uskutečnil, a to
11. ledna 2020 – kde jinde než v historické budově opery Slovenského národního divadla. Již
od prvního ročníku si akce drží celých dvacet let vysokou společenskou úroveň. B-Side Band provázel během večera české
umělce, jako jsou Vojta Dyk, Tereza Černochová nebo Matěj Ruppert, a vystoupil zde i Richard Müller. Dyk zažil svoji premiéru na Plese v opere a s orchestrem potěšil nejen autorskými tanečními skladbami, ale i funky swingovým aranžmá světových hitů. Na nejprestižnější slovenský ples, který otevírá
plesovou sezonu, se jen tak nedostanete, lístek si totiž nekoupíte, musíte být
pozváni. Ne vše je totiž otázkou peněz. Dobročinný Ples v opere za dvacet
let svého působení rozdělil na dobročinné účely více než dva miliony eur.

SKVĚLÝ HLAS
zpěváka
Vojty Dyka
provázel
B-Side Band

71

STO_02_68-71_V_Cestovani_JF.indd 71

09.01.20 12:05

