18

19

Jak se dělá ples

TA RS IC IU
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Blíží se plesová sezóna, a tak se možná těšíte, že vyrazíte na
nějaký ples. Ale co takhle uspořádat ples vlastní? Že nevíte,
jak na to? Tak pozorně čtěte, možná že najdete inspiraci.

Typy plesů
Existují různé typy plesů. Maturitní, myslivecké, hasičské, skautské… Ani křesťané se
nechtějí nechat zahanbit, a tak nejčastěji pořádají farní či orelské plesy. Naše společenství mládeže Vavřineček z Jilemnicka pořádá „spolčácký“ ples, tzn. ples, který připraví
naše společenství. Ať je to už jakýkoliv ples,
je potřeba vytvořit TÝM lidí, kteří chtějí
udělat něco pro druhé. Nebudeme si však
nalhávat, že uspořádat ples je jednoduchý
úkol, ale na druhou stranu je krásné dělat
něco pro druhé.

Tak čím začít?
· Máš ochotné lidi, kteří do toho půjdou
s tebou? Tak vzhůru do toho! To je první
předpoklad, aby se ples mohl vydařit.

· Určitě je také potřeba se hodně modlit,
protože: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání.“
· Domluvte se na vhodném datu.
· Běžte zamluvit sál (místo), kde se bude
ples pořádat. Je možné, že již termín bude
obsazen, proto počítejte i s jiným termínem.
Někdy je třeba místo zamlouvat třeba i rok
a více dopředu.
· Je potřeba se také domluvit s hudební
skupinou, která vás bude doprovázet večerem. To je také třeba domluvit dopředu, ale
možná najdete kamarády, kteří budou mít
právě volno.
· Naše spolčo připravuje již čtvrtý ples,
na který pokaždé nacvičíme tzv. předtančení. Ač míváme ples až v zimě, většinou
v sobotu před Popeleční středou, tak předtančení začínáme trénovat již v létě nebo na
podzim. Je určitě dobré mít nějaké zpestření
večera! Pokud to nezvládnete sami, pozvěte si někoho ze svých kamarádů, kteří chodí
do tanečního kroužku. Může vám pomoci
s choreograﬁí, anebo vám sám zajistí taneční zpestření plesu. (Když samozřejmě hezky
poprosíte:o))
· Je dobré, abyste měli tzv. „přípravná setkání“, při kterých budete plánovat vše, co
je třeba. Jak se to zajistí s jídlem a pitím?
Bude někdo zdobit sál? Kdo připraví plakát?
Na jaká místa je kdo rozmístí? Jak vysoké
stanovit vstupné, aby se pokryly náklady?
Kdo bude u kasy a kdo bude mít na starosti
ﬁnanční stránku? – Kdo bude pokladníkem
plesu? A co předprodej vstupenek? Kdo se
ujme moderování večera? Jak to bude se šatnou?… apod. Je spousta praktických věcí,
které je třeba včas společně vyřešit.

· Na každém plese bývá tombola. Proto je
dobré s předstihem shánět sponzory, kteří
by do tomboly dodali své pozornosti.

Dost teoretizování! Teď
praxe!
Náš 3. ples (Společenský večer) Vavřineček probíhal v sobotu před Popeleční středou 25. února 2006 v Jilemnici od 19.30. Na
konci srpna 2005 jsme měli třídenní trénink
na předtančení a celý podzim byl v rytmu
příprav. Motto plesu znělo: „Tvořme společenství.“ Toto motto jsme společně s maskotem našeho spolča, kocourem Vavřinečkem,
umístili na oponu nad podium, aby nám celý
večer připomínalo, proč vlastně ples pořádáme. Chceme, abychom všichni byli jedno společenství! Chceme, aby se návštěvníci všech
věkových kategorií cítili na plese dobře!

Reklama je také důležitá!
Aby však vůbec někdo na ples přišel,
musí být dobrá propagace, a proto jsme

Jan Lukeš
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o našem plese dali vědět do Proglasu, Katolického týdeníku, na internetový mládežnický portál Signály apod. Především jsme zvali
lidi z okolních farností a distribuovali plakátky. V našem kulturním domě má jeden pán
občerstvení, tak jsme se dohodli, že my budeme prodávat jenom nealko nápoje a slané
pochoutky. To jsme
však museli zajistit
v potřebném počtu
a se samotným prodejem na plese nám
pomohli hodné maminky a babičky:o).
Restaurace je přímo
ve společenském
domě, takže o jídlo
jsme také měli postaráno. Prvních 80
dívek a dam dostalo
pravou nefalšovanou
růži! Ve vstupním
foyer jsme umístili
nástěnky, kde jsme
vystavili naše časopisy a trička… zkrátka
něco z naší činnosti.
Ve foyer byla také
mapa, kde měl každý
účastník zapíchnout špendlík do místa, odkud přijel. Na konci to byla pěkná podívaná:
o). V salónku jsme promítali prezentaci o
činnosti a akcích našeho spolča a byla zde vystavená tombola. Jeden bod programu tvořil
ﬁlm ze Světového setkání se Svatým otcem
Benediktem XVI. z Kolína nad Rýnem.

Matrix na plese?
A už ples odstartoval! Odhady mluví
o tom, že je zde 350 lidí! Super! Naši moderátoři se zhostili své role na výbornou.
Úvodní scénka byla v duchu ﬁlmu Matrix.

Předtančení ve stylu muzikálu Pomáda

Aby měl ples ten nejlepší start, na začátku
vždy poprosíme kněze o úvodní duchovní slovo. Pak se už tancuje, mezi tancem
předvede naše spolčo nějakou tu taneční
kreaci – při 26 tanečnících je to docela
zajímavé:o). Tento rok jsme to měli laděné pohádkově, v roce 2005 jsme tancovali
v rytmu ﬁlmu Pomáda. Probíhají také soutěže, prodávají se lístky do tomboly, nechybí ani taneční pořádek – na vstupence
z druhé strany je uvedeno deset tanců, ke
kterým by si měl každý sehnat partnera
či partnerku, kterého(ou) si předem zapíše, a od 21. hodiny, kdy taneční pořádek
probíhá, by si měl každý zatancovat s deseti lidmi, které dosud moc neznal. Chceme, abychom vytvořili opravdu jedno společenství a aby se nám podařilo přijmout
mezi sebe každého.

Srdečně všechny zveme na náš 4. ples společenství mládeže
Vavřineček z Jilemnicka, který se uskuteční v sobotu 17. února 2007 ve společenském domě Jilm v Jilemnici od 19.30. Přespání můžeme zajistit, když nás budete předem informovat.
Více + kontakty na stránce www.spolco.jilemnicko.cz

Doufám, že naše zkušenosti vám pomohou k tomu, abyste třeba i vy uspořádali ples
ve své farnosti. Je jasné, že se na takové přípravě uživí spousta ochotných rukou!
Tak ať se vám vše daří a obzvlášť
plesování!
Jan Lukeš

Šikovní moderátoři jsou půlka úspěchu
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