
IPA taneční večer 
 

Pořádání tanečního večera se stalo již milou tradicí, proto jsme na letošní rok při 

plánování akcí, jako jednu z mnoha, zařadili na měsíc březen i tento veskrze 

přátelský a hlavně společensky laděný taneční večer. A když tradice, tak se vším 

všudy, tedy i s rudými karafiáty pro naše milé a krásné manželky, partnerky, 

přítelkyně, milenky, maminky, babičky, prababičky, sestry, sestřenice, tety, 

dcery, vnučky, pravnučky, švagrové a tchyně, k jejich ne příliš uznávanému 

svátku „Mezinárodnímu dni žen“, a kde jinde, než v hotelu Continental Plzeň. 

Po dvouleté odmlce se nám podařilo vrátit místo konání do plzeňského centra. A 

co nás k tomu přimělo? Především příjemné, a dalo by se říci až skoro 

reprezentativní prostředí, skýtající dostatek prostoru pro sezení i tanec a dobrá, 

leč časově omezená kuchyně. Ani obslužný personál nebyl nikterak lenivý a 

opravdu se nám věnoval. Očekávali jsme proto hojnou, až nadprůměrnou účast. 

Jenže nejen v životě, ale i při pořádání takovéto akce neběží vše tak, jak bychom 

si přáli, a ještě nedlouho před avízovaným začátkem to vypadalo spíše na účast 

jen nás sedmi statečných. Nakonec jsme se ale dočkali, sál se začal pomalu plnit 

pravidelnými, a jak se lidově říká skalními tanečníky. Jen trochu více smutníme 

nad neúčastí mladší generace. Rádi bychom je mezi sebe nalákali, jen 

nemůžeme přijít na to správné zaklínadlo. Bohužel ani interpretovaná hudba 

různých moderních žánrů není dostatečným lákadlem. Ale možná je právě toto 

tou překážkou a mladí lidé by spíše preferovali tance stylu valčík, waltz, tango, 

mazurka, polonéza nebo polka. Snad se nám to podaří zjistit v některém 

z příštích ročníků. Vždyť kdy jindy a kde jinde bychom se měli sejít, než při 

takovéhle příležitosti v kruhu svých přátel a známých, „kde si můžeme 

dostatečně poklábosit a třeba se i trochu vyskotačit“. Uvidíme napřesrok, a 

pokud nám náš záměr uspořádat tradiční tanečky něco neplánovaného nepřekazí, 

dáme se rádi překvapit. 

Zpracoval Vítězslav Šmídl 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


