
V Bělotíně na plese Se promíchaly pohádky
Je to pár dní, co rodiče v Bě.

IotÍně pŤipravovali sv1im dě.
tem masky na maŠkarnÍ kar-
neval, a teď pŤišla Ťada i na
ně. Začiná se tradovat. Že
Sousedsk ples, kter poŤáda.
jí místní sokoli, je tematicky
zaměňen. Po velmi tispěšnÝch
plesech ve stylu šedesátfch
let a stylu Tahiti pňišel na Ťa.
du ',Pohádkov svět,..

Je aŽ k nevíŤe, kolik hostti
bylo ochotno vyměnit krás.
nou taneční rÓba za mnohdy
neslušivou a neforemnou
masku. Po parketu se tak ve-
čer proháněIo několik Karku-
lek, čertri, Makov1fch pane-
nek, pirátri, vodnikri aj. po.
stav dětského světa. Kdo ne.
pŤišel v masce, dostal alespoĎ
škrabošku či klobouček.

V]fbornou a uvolněnou at.
mosféru navodila rovněž
hudba Quantum z Olomouce,
která pŤed p lnocí vybrala
nejlepší maskovany pár _
Makovou panenku a motyla
Emanuela s kŤídly XXL. Těm
patŤilo vítězné sÓlo.

NezapomenutelnÝmi figu-
rami se pro všechny určitě
stal hrdina ruské klasické
pohádky Ivánek' kter:f se cel

večer zhlíŽel ve svém zrcátku,
aŽ do doby, kdy Marfušce do.
Šla trpělivost a zrcátko zaba-
vila. Nepomohly mu ani po-
domácku načerveno barvené
holÍnky.

Pippi punčochatá zase
dráŽdila pány svymi nepo.
sednymi pruhovanlimi pun-

čochami a zdravotní sestŤička
od doktora Štrosmajera z po-
hádky pro dospělé podávala
pálenkovou infuzi.

Vrcholem celého plesu le-
tos však nebyla ani tombola,
ale jedinečné tanečnÍ vystou-
pení mÍstnÍch rekreačnich
sportovcti pod vedenÍm kňeh.

ké Denisy Biskupové. Se
svlimi pivem vypracovanlf mi
těly pánové pŤedvedli neče-
kanou show v odváŽn]fch exo-
tickÝch oblecích. Vystoupení
slavilo takov tispěch, Že jej
museli zopakovat a pŤibrat do
kola i místnÍ dámy. TanečnÍ
veselÍ pokračovalo aŽ do brz-

kych ranních hodin. UŽ teďsi
organizátoŤi lámali hIavu' ja.
ké téma plesu vymysli pro
pŤíští rok' Dali hlavy dohro-
mady a nápad je na světě'
TakŽe za rok v BělotÍně, tedy
spÍŠe... naDivokémzápadě!
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