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COUNTRY 
PLES 

YMCA RAKVICE 

(1. 3. 2008)

Hned první vystoupení Country 
plesu sklidilo obrovský potlesk 
a uznání - na tanečním parketu 
se představily děti z Baby coun-
try kroužku při Mateřské škole. 
Bezprostřednost a úsměv v 
jejich tvářích naladil u všech 
přítomných dobrou náladu a 
ta pak vydržela po celý večer. 
Pořádáním Country plesu se 
ujala organizace YMCA Rakvice. 
Výtěžek z akce bude použit pro 
zajištění pobytu dětí v rámci let-
ních táborů a další činnosti této 
organizace.

MAŠKARNÍ BÁL ANEB ŠIBŘINKY 
(8. 3. 2008)

Posledním a nejveselejším plesem, který byl tentokrát určen dospělým tanečníkům, byly dle zažité tradice Šibřinky plné nápaditých 
a vtipných převleků. Ze 70 masek byly vyhlášeny tři nejlepší jednotlivci – na první místo se vyhoupla GORILA, na druhou příčku se 
prozametala UKLÍZEČKA  a bronzovou trofej si odnes INDIÁN. Ve skupinách si na zlatý stupínek bedny vyskočili ZAJÍCI, na stříbrný 
stupínek se naměstnali obyvatelé VESNIČKY MÉ STŘEDISKOVÉ a bronz si odnesl VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Všem oceněným posíláme 
gratulaci a přejme spoustu inspirace k tvorbě masek pro rok 2009! 

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA 
(9. 3. 2008)

Ofi ciální tečkou za plesovou sezónou 
2008 se stal dětský maškarní bál, 
na kterém to naši nejmenší pořádně 
rozjeli! Aby děti svým rodičům 
nezáviděly, přichystali pro ně místní 
hasiči zábavu, na které měli všichni 
možnost pořádně si zařádit, zatančit 
a také si zasoutěžit. Jako výhru si ti 
nejšikovnější odnesli sladké ceny 
a spousty drobných dárečků. Aby 
nepřišli zkrátka i ti méně úspěšní 
nebo stydliví jedinci, už u vchodu 
každý dostal malou pozornost. 

Karolína Bártová
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PLESOVÁ SEZÓNA 2008

SPOLEČENSKÝ PLES 
(12. 1. 2008)

Společenský ples, jehož pořadatelem se stalo jako každoročně Město Velké Pav-
lovice, nebyl pouze plesovou zábavou, ale především mimořádnou společenskou 
událostí. Sokolovna byla pro tuto příležitost květinově vyzdobena, tradiční decho-
vou muziku vystřídal brněnský Salónní orchestr, nechyběly ani známé operní 
a operetní melodie a také předtančení v podání extravagantní skupiny Filigrán. 

IV. STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE 
(8. 2. 2008)

Letošní ples pořádaný studenty velkopalovického gymnázia se nesl v duchu hudby 60. let, ale nechyběla ani tradiční dechovka 
– tentokrát Lácaranka a pro ples studentů tolik typický zahajovací tanec Polonéza, který odtancovalo na tóny Adiemus 16 párů 
studentů.  Za zmínku určitě stojí i mimořádně vysoký počet prodaných vstupenek – cca 400. Díky tomuto číslu se studentský ples 
stal pro letošní sezónu nejhojněji navštíveným. 

KROJOVANÝ 
PLES 
(5. 1. 2008)

Bohatá plesová sezóna roku 
2008 byla zahájena první 
lednovou sobotu Krojova-
ným plesem, kde se mohli 
všichni přítomní pokochat 
nejen krásou slavnostního 
velkopavlovického kroje a 
zatančit si s dechovou hud-
bou Sokolka, ale také se 
podívat na vystoupení tzv. 
dorostu Velkopavlovické cha-
sy - folklórního souboru Sa-
dováček pod vedením paní 
učitelek z mateřské školy a 
na tanec Slovácká beseda 
v podání místní chasy. 

MYSLIVECKÝ PLES 
- ZÁRUKA DOBRÉ ZÁBAVY 

(19. 1. 2008)

Myslivecký ples je vždy zárukou dobré zábavy pro všechny generace a současně i příležitostí 
pobavit se, zatančit si a příjemně se uvolnit. Sokolovnu zdobilo lesem vonící chvojí, trofeje 
a oblíbená dechová hudba Lácaranka nenechala nikoho dlouho sedět. Průběh večera 
oživilo vystoupení s noži manželů Koutných, kteří si tak zatrénovali do pořadu České tele-
vize Hodina pravdy. 

HASIČSKÝ 
BÁL 

(16. 2. 2008) ESSO

V polovině února měla 
tance a dobré zábavy 
chtivá veřejnost mož-
nost navštívit již pátý 
letošní ples – Hasičský 
bál. Večeru vládla veselá 
zábava, hudba v podání 
oblíbené skupiny ESSO, 
zpěv písní rozmanitých 
žánrů a také radost z cen 
bohaté tomboly. 


