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Svět slavných pod lupou

užili si to
taneční vystoupení

Kromě živé hudby si
návštěvníci plesu mohli užít různá taneční
vystoupení. Opravdu
se bylo na co dívat.

INZERCE

Ples v Rudolfinu
si nenechal ujít
ani Ondřej Brzobohatý Gregor
(37) s manželkou Taťánou
Gregor Brzobohatou (32).

Přepychový zážitek
luxusní
róby

Ples v Rudolfinu je úžasný i
v tom, že zde
můžete vidět
přehlídku těch
nejluxusnějších
rób z dílen předních českých
návrhářů. Inna
Puhajková si
dala na svém
zevnějšku skutečně záležet.

plesalo se a plesalo

Na parketě v pražském Rudolfinu to
žilo. Lidé tancovali a bavili se. Prostory
Rudolfina byly krásně nasvícené.

Ani tento rok Ples v Rudolfinu nezklamal. Jedna z nejprestižnějších akcí sezóny i tentokrát přilákala řadu celebrit,
které dorazily za hudbou, tancem, fenomenálním jídlem a zábavou.

S

lavnostní Ples v Rudolfinu patří mezi nejprestižnější akce, které plesová
sezóna tady u nás nabízí.
Každý rok se v pražském Rudolfinu sejde řada celebrit v luxusních
róbách a oblecích a hodlá si naplno užít večer nabitý tancem, skvělou hudbou, vynikajícím jídlem a
zábavou. A tentokrát u toho nemohli chybět ani redaktoři Pestrého světa, aby vám přinesli ty největší perličky z onoho galavečera.
Natažený červený koberec a
osvětlená budova Rudolfina už z
dálky napovídaly, že

se uvnitř děje něco vyjímečného.
Když se pak do Rudolfina začaly
scházet známé osobnosti, člověk
nevěděl, kam dřív s očima. Mezi
největší krásky večera bezpochyby patřila i Inna Puhajková (34).
„Přípravy na dnešní večer jsem
měla na takové etapy. Když to ale
shrnu, tak vlasy a make-up mi zabraly dvě a půl hodiny,“ prozradila
nám moderátorka. „Na ples jsem
vyrazila se svým přítelem. Určitě
budeme i tančit. Nevím, jestli budeme tančit ty klasické tance, protože ty můj přítel moc neovládá.
Ale až se ta atmosféra na parketě
uklidní, tak určitě půjdeme,“ dodala brunetka. Mezi návštěvníky
plesu pak zazářila i Andrea Kalivodová (42). „Musím říct, že na
plesy chodím docela často. Nicméně vzhledem k tomu, že máme
doma dva malé chlapečky, tak
vyrazili do společnosti

 Operní pěvkyně Andrea
Kalivodová dorazila na ples
v doprovodu svého manžela
podnikatele Radka Tögela
(49). Došlo i na tanec.
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si hodně vybíráme, kam jdeme a
kdy jdeme,“ řekla nám s úsměvem
operní pěvkyně. „Určitě budu i
tančit. Mám ale trošku vyšší boty,
tak to budu muset trochu hlídat,“
svěřila se nám Andrea. Nutno podotknout, že většina lidí na ples
dorazila jako ze škatulky. A není
divu, neboť se jedná o opravdu

Podávali se
čerstvé ústřice
přepychovou záležitost. Nejlevnější lístky na Ples v Rudolfinu
bylo možné pořídit za zhruba osm
a půl tisíce korun. Ty nejdražší pak
za necelých dvacet dva tisíc korun. Z takových částek se běžnému smrtelníkovi protáčí panenky.
gastronomický zážitek

Na Plese v Rudolfinu to byla
samá delikatesa. Ochutnat jste
mohli třeba i před vámi porcovanou rybu (nevim co to je :).

Pravdou je, že občerstvení na plese
bylo fenomenální. Pokud jste měli
chuť a odvahu, mohli jste ochutnat
například delikátní čerstvé ústřice.
Pochutnat jste si mohli na šťavnatých telecích líčkách nebo třeba
losovi. Avšak pokud jste měli chuť
jen na něco slaďoučkého, jistě by
vás zaujal salónek plný nejrůznějších zákusků a kousků ovoce,
které jste si mohli namočit v čokoládové fontáně. Zatančit jste si
mohli na klasickou hudbu. Pokud
jste se ale chtěli zavlnit na něco živějšího, potěšilo by vás vystoupení oblíbené kapely Chinaski nebo
slovenské zpěvyčky Kristíny Pelákové (32). Pozornost návštěvníků
plesu také upoutal tanec číšníků,
kuchařů, sommeliérů a barristů.
Za zmínku pak stojí určitě i tombola plná velice hodnodných cen.
I letos se Ples v Rudolfinu skutečně vydařil a nezbývá než se těšit
na další ročník.
Michaela Míčová

byl moderátorem

Návštěvníky plesu celým
večerem provázel moderátor
Libor Bouček (39).

hříšný tanec

O různé taneční kreakce
nebyla na plese nouze.

lákavá tombola

Jako na každém
plese ani zde nechyběla tombola plná
hodnotných cen.
Radost pohledět.

