
IPA tanečky 
 

Mottem naší druhé kulturně společenské akce pořádané v letošním roce se stalo 

sousloví „Vítání jara“. Co vše si lze pod těmito slovy představit, spolehlivě napoví 

strýček Seznam, kde najdu snadno a rychle vše, co neznám. My však nemusíme 

zacházet do detailů několika set až tisíců různých odkazů. Pro uspokojení zcela 

jistě postačí pouhá představa probouzející se přírody, kdy začínají sluneční 

paprsky nabírat na síle, raší pupeny ovocných stromů, na loukách a zahradách se 

objevují první kvítky sněženek a bledulí a do toho všeho zní nepřeslechnutelný 

zpěv ptáků. A jak jinak lze přivítat přicházející jaro než zpěvem a tancem, v našem 

případě spíše jen tancem. Zpěv a hlavně hudbu jsme přenechali odborníkům, 

tedy přesněji řečeno jednomu odborníkovi, panu Ladislavu Ježkovi, který nás i se 

svým nástrojem navštívil z malé vesničky Dolany u řeky Berounky nedaleko 

Plzně. Místem našeho setkání, a dá se s jistotou říci již pravidelným, se stala 

kavárna s restaurací hotelu Continental Plzeň, s tradicí již od roku 1895, jejíž 

interiér se po rekonstrukci vrátil do prvorepublikového vzhledu. I letos jsme se 

snažili termín akce co nejvíce přiblížit MDŽ a u příležitosti tohoto významného 

dne jsme všechny přítomné ženy obdarovali květinou. Sešla se nás necelá 

čtyřicítka, což není mnoho, ale jedno pozitivum to má, a to dostatečně velký 

taneční prostor pro všechny. Libé tóny pomalých písní přímo vybízející k těsnému 

semknutí tanečníků se nesly sálem k uším všech sedících, oddávajících se vřelé 

diskusi. Avšak počáteční ostych zabraňoval tomu, aby se našel první odvážlivec, 

který tento stav prolomí. Stalo se a od té chvíle se tanečníci oddávali nejen 

pomalým rytmům, ale zvládali i rychlé. Snad největší úspěch měla „Mašinka“, při 

které se tanečníci zapřáhli do vláčku a protančili se celým prostorem restaurace. 

A co k tomu dodat závěrem? Už už to vypadalo, že se letošní IPA tanečky vůbec 

neuskuteční, ale podařilo se, a pokud nám budete i v příštím roce nakloněni a 

poctíte nás svojí přítomností alespoň v takovém počtu jako letos, rádi pro vás 

opět taneční večer uspořádáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se do naší 

činnosti zapojovalo více lidí, i mladších, a třeba jen tím, že přijdou na některou 

z pořádaných akcí. „Kdo neskáče, není Čech!“ 😊 

Ze zážitků sepsal Vítězslav Šmídl 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


