
V Bělotíně na Sousedsl<ém
plese se prorníchaly pohádl<y
Je to pár dní' co rodiče v Bě-

lotíně připravovďi sqým dě-
tem masky na maŠkarní kar.
nevď, a teď přiŠla řada i na
né.Zač1ná se tradovat, Že Sou.
sedský ples, který pořádají
mÍstní Sokoli, je tematicky
zaměřen. Po velmi úspěšných
plesech ve stylu Šeďesá!ých let
a stylu Tahiti přišel na řadu

',Pohádkor4ý 
svět...

Je aŽ k nevÍře, kolik hostů
bylo ochotno vyměnit krás.
nou tanečni rÓbu za mnohdy
neslušivou a neforemnou
masku. Po parketu se večer
prohánělo několik Karku]ek'
čertů, Makorqých panenejk,
pirátů' vodniků aj. postav dět.
ského světa. Kdo přecejen ne-
přišel v masce, dostal aspoň
škrabošku či klobouček.

Výbornou a uvolněnou at-
mosféru navodila rovněŽ
hudba Quantum z Olomouce,
která před pulnocí vybrďa
nejlepšÍ maskovaný pár _ Ma.
kovou panenku a motýla
Emanuela s kříďy XXL' Těm
patřilo vÍtězné sólo.

Nezapomenutelnými figu.
rami se pro všechny určitě
stal hrdina ruské klasické po-

hádky Ivánek' který se celý
večer zhlíŽel ve svém zrcátku.
aŽ do doby, kdy Maďušce do-
Šla trpělivost a zrcátko zaba-
vila. Nepomohly mu ani po-
domácku načerveno barvené
holínky.

Pippi punčochatá zase dráŽ-
dila pány sqimi neposedn:ými
pruhovanými punčochami a
zdravotní sestřička od dokto-
ra Štrosmajera z pohádky pro

dospělé podávďa pálenkovou
iďuzi. Vrcholem celého plesu
letos však nebyla ani tombola,
ďe jedinečné tanečnÍ vystou-
pení místnÍch rekreačních
sportovců pod vedenim křeh-
ké Denisy Biskupové. Se svý.
mi pivem vypracovanými těly
pánové předveďi nečekanou
show v odváŽných exotických
oblecích. Vystoupení slavi]o
takový úspěch, že jej museli

zopakovat a přibrat do kola i
mistní dámy. Tanečni veselí
pokračovďo aŽ do brzkých
rannÍch hodin. UŽ teďsi orga-
nizátoři lámali hlavu, jaké
téma plesu vymyslÍ pro příšti
rok. Dďi hlavy dohromady a
nápad je na světě' TakŽe za
rok v Bělotíně' tedy spiše ...na
Divokémzápadě!
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