Krojovaný ples v moravskej obci Svatobořice Mistřín (Česká republika)
Dátum výletu : 26.01.2019

Cena za dopravu : 13.00€

Náš ples
Niekedy v lete tohto roka (už ani neviem, ako sme sa k tomu dostali), niekto v autobuse navrhol, aby sme si
spravili "cestovkársky" ples. Vraj poďme tí, čo chodíme spolu na výlety a počas nášho cestovania sme sa už aj
spoznali, spolu na ples.
Že nech niečo také zorganizujem. Nebláznite, ja mám dosť roboty s organizovaním výletov, nieto ešte s plesom!
Ale aby ste nepovedali, pozývam vás na ples, už dopredu zorganizovaný a to na krojovaný.
To, že sa táto ľudová veselica volá krojový či krojovaný ples, neznamená, že na ňu musíte ísť v kroji. Je síce také
pravidlo, že kto na ples príde v kroji, má vstupné zdarma, ale keďže v tomto prípade platím vstupné ja,
neplatíte ho tak či tak. Ak však kroj doma máte, nikto vám nebráni, aby ste v ňom na túto tancovačku neprišli.

Krojované plesy

sa na Morave organizujú snáď v každej obci. Ja som pre vás vybrala obec Svatobořice - Mistřín preto, lebo som
na ich plese už bola a aj preto, lebo tu majú jeden z najkrajších moravských krojov vôbec. Obyvatelia obce sa v
tento deň vyparádia do svojich (ani zďaleka nie lacných) krojov. Slobodné dievčatá aj mládenci, vydaté ženy aj s
manželmi ale aj starší, každá veková skupina má iný kroj.
Ples sa začína Moravskou besedou, čo je v podstate otvárací tanec, ktorý predvedie miestna mládež. K tancu hrá
dychovka, takže "diskdžokeja" tu nehľadajte. Tak čo? Ideme? Samozrejme, že pozvanie neplatí len pre tých, čo
na výlety chodia pravidelne, ale aj pre všetkých, ktorých táto ponuka zaujala. Veď ak sa nepoznáme, spoznáme
sa na plese.

Ako sa vystrojiť?

Krojované plesy sú špecifické tým, že za vstupné dostanete hudbu k tancu, stoličku a časť stola :-). Všetko, od
pohárov cez alko či nealko, zákusky aj slané, chlebíčky, šalát či rezne, to všetko si každý prinesie z
domu. Naozaj, je to tak! Neokúňajte sa a prineste si všetko, lebo na plese nič nepredávajú.
Úžasné je to v tom, že každá gazdiná prinesie niečo iné. Jedna pagáče, druhá zákusky, niekto fašírky, iný
rezne. Aj vrecko čipsov poteší :-). Všetko sa to potom dá na stoly a spolu sa to zje.
Ďalšou výhodou plesu je to, že sa naň nemusíte objednávať u kaderníčky a netreba vám drahé róby. Stačí sukňa
a blúzka, šaty alebo kostým, v čom sa kto cíti najlepšie. U pánov sa predpokladá oblek.
Takýto ples býva v kultúrnom dome a platí sa naň obyčajne vstupné vo výške 100 Kč. To však teraz platím ja.
Prineste si však České koruny, ak sa budete chcieť zapojiť do tomboly. Tá býva naozaj bohatá. ja sama som na
takomto plese vyhrala fén a knihu a jedna klientka dokonca televízor!

POLOHA : južná Morava
VZDIALENOSŤ : 105 km od Bratislavy, 70 km od Malaciek
ČASOVÝ PLÁN :

17,00 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
17,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
17,30 - zastávka v Malackách (pri Tescu)
20,00 - 02,00 - krojovaný ples
04,00 - príchod do Malaciek
04,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
04,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI :
●

●

●

na dopravu využívam služby dopravcov (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými
autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil
prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim,
aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o
poistení nájdete v časti Poistenie.
som osobne prítomná na každom výlete
v prípade potreby je cestovná kncelária oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a
čas návratu z výletu
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