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Osmý Ples učitelů Plzeňského kraje aneb
Když učitelé tančí pravé tango
Plzeň – V plesové sezóně pořádají v Plzni plesy různé spolky – hasiči, sportovci, skauti,
nadace apod.
Ale pozvat na ples učitele
umí jen jeden. Letos se v pátek
20. března sešli učitelé, zaměstnanci škol a ostatní příznivci dobré zábavy a tance na
již 8. Plese učitelů Plzeňského
kraje v Měšťanské besedě v
Plzni. K tanci a poslechu hrál
osvědčený Taneční orchestr
Miroslava Novotného.
„Tento ples je mé poděkování všem pedagogickým pracovníkům za nelehkou práci.
Ples dělám bez podpory státních institucí, ale naštěstí
vždy seženu partnery, kterým
školství není lhostejné a pomohou. Ples dělám z přesvědčení, že učitelů bychom si měli vážit, vždyť jim svěřujeme
to nejcennější co máme – naše
děti. A pozvat je na ples, aby i
oni věděli, že na ně někdo
myslí, je to nejmenší, co mohu
udělat,“ říká Anna Šperlová,
organizátorka plesu ze společnosti Excellent Plzeň.
Letošní ples byl inspirován
krásným tancem – tangem ve
všech podobách. Předtančení
mělo příznačný název Tango
flamengo – spojení temperamentu, vášně, kytary, pestrých sukní – vše ve vystoupení tanečního kroužku při SOU
v Domažlicích.
Argentinské tango se u nás
běžně netančí – a je to škoda.
Proto byli pozváni mistři tohoto tanga Alexandra Atabekian a Julio Martinez. Zatančili několik ukázek tohoto
krásného tance a pak vyzvali

VE VÍRU TANCE. Snímky: archiv
návštěvníky, aby si argentinské tango přišli vyzkoušet.
Parket byl ihned plný a pod
vedením Julia Martineze za
chvíli všichni tančili, jako by
se v Argentině narodili .

Součástí každého plesu učitelů je dámská volenka, která
dříve neodmyslitelně patřila
ke každému plesu. Dáma vyzve pána k tanci a on ji jako
poděkování obdaruje pozorností: na tomto plese kupují
muži fair trade čokoládu, která jim výborně osladí plesový
večer.
„Rádi na plese spolupracujeme se školami v Plzeňském
kraji. Letos nám nabídla Integrovaná SŠ živnostenská v

Plzni krásnou módní přehlídku z dílny svých žákyň, květiny pro partnery připravili
studenti Odborné školy výroby a služeb v Plzni a americké
cukrovinky mohli návštěvníci ochutnat díky studentům ze
soukromé hotelové školy v
Plzni-Skvrňanech. I tato symbióza patří tradičně k Plesu
učitelů Plzeňského kraje,“
připomíná Anna Šperlová.
Mnohým se nechtělo přestat tančit ani kolem druhé

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu.

Čokoláda
z dámské volenky všem chutná.

JUDr. Jaroslava Havlíčková (vlevo).

Poděkování
• Makro Plzeň
• La decor Plzeň
• Excellentní žena
• Náš grunt
• CK Pro Travel
• Léčebné lázně Jáchymov
• Techdraw
• Tiskárna F-tisk
• Resort Horizont na Špičáku
• Bandi

hodiny ranní – na úplném
konci plesu. Možná také proto, že nastal první jarní den! ?
Sklenkou vína ples příjemně začínal a dárkem na rozloučenou ples neméně příjemně končil.
Milí pedagogové, zase za
rok se na vás budou organizátoři těšit – 18. března 2016
přijďte, jste srdečně zváni.
Fotografie a videa z plesu –
www.explzen.cz
Program
plesu.

Alexandra Atabekian a Julio Martinez.

Tango flamengo.

