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Текст: Зденек Опатршил | Снимки: „Роден глас“

2. Všeslovanský ples Na Marjánce

Českomoravský slovanský 
svaz uspořádal v sobotu 
22. března 2014 ve Spole-
čenském sále Na Marján-
ce v Praze 2.Všeslovanský 

ples, který byl stejně, jako všechny vý-
znamné akce svazu zahájen slovanskou 
hymnou „Hej, Slované“.

Podobně, jako loni si na něm dali 
dostaveníčko nejen Češi a Moravané, 
ale i Bělorusové, Bulhaři, Rusíni, Ruso-
vé a Ukrajinci. Dokonce mezi Slovany 
zavítaly i Japonky, které byly srdečně 
přivítány. Mezi hosty byli – předseda 
Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pše-
nica, předseda Sdružení rodáků a přátel 
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Pra-
ze Václav Kupilík, představitelé Veleob-
ce sdružených obcí Baráčníků v čele 
s místorychtářem pro osvětu Pavlem 
Klímou, předseda Západoslovanského 
svazu Václav Exner a další.

K tanci i poslechu hrála hudební 
skupina Pavla Forejta z Kladna. Ukra-
jinský taneční soubor Džerelo vedený 
paní Darjou Ljubačivskou se představil 
třikrát. Ve svých vystoupeních účastní-
kům plesu přiblížil různé regiony Ukra-
jiny nejen hudbou a tanci, ale také míst-
ními kroji. Ale to už na scéně vystoupil 
známý a stále populární zpěvák Standa 
Hložek, který po několika písních se-
stoupil z jeviště na parket a doslova strhl 
publikum ke společnému zpěvu. A stalo 
se to, co nikdo nečekal. Na parketu se 
objevili Rusíni, přesněji členové soubo-
ru Skejušan z Chomutova. Aniž by se 
se Standou Hložkem domlouvali, spo-
lečně rozproudili zábavu. Lidové zvyky 
Rusínů a písničky Standy Hložka se 
vzájemně doplňovaly, účastníci plesu 
se spontánně zapojili. Tančili a snažili 
se zpívat všichni. Opět se ukázalo, jak 
my Slované máme k sobě blízko.nAle 
to už následovalo sólové vystoupení 
souboru Skejušan, který vyprovokoval 
ruské Kozáky z Všekozáckého svazu 
Českých zemí a Slovenska, kteří se ne-
chtěli nechat zahanbit a zazpívali ně-
kolik kozáckých písní.

Historickou událostí druhého ple-
su se stal křest piva – světlý ležák pod 
značkou Slovan, který po dohodě s 

Českomoravským slovanským svazem 
začal vyrábět Pivovar Kácov. Kmot-
rem piva Slovan se stal Standa Hložek. 
Pivo Slovan i Západoslovanské víno, 
pokřtěné na loňském plese byly v pro-
deji. O pivo byl obrovský zájem a za 
chvíli bylo vyprodáno.

Čas pokročil a na parket se dostal ta-
neční soubor MATA HARI, který se sice 
kompozičně vyjímal z charakteru plesu, 
ale nutno říct, že hosty velmi příjemně 
překvapil a všem se zalíbil. Břišní tance 

mladých a hezkých dívek nenechaly v 
klidu ani jednoho mladého muže a fo-
tografové měli doslova „plné ruce prá-
ce“.To, že tanečníci a zejména tanečnice 
oplývají vždycky svojí krásou, je samo-
zřejmé. A o to, aby všechny ženy na ple-
se byly přitažlivé, se postaralo kosmetic-
ké studio Marry Kay.

Pořadatelé očekávali větší účast. Na 
druhé straně však všichni oceňovali ne-
formální, srdečnou a příjemnou atmo-
sféru plesu.  ◆


