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TISKOVÁ ZPRÁVA 
29.2.2022, Vsetín 
 
 
Ples SPOLEČNĚ nabídne klasiku i romské rytmy 
 
Pro všechny milovníky tance a dobré zábavy je připraven v pořadí 9. ročník Plesu Společně. 
Plesovým večerem hudebně doprovodí skupina SKART a romská kapela Gipsy Maro. Na plese 
Společně je vítán každý bez rozdílu věku, kulturních kořenů a tělesných handicapů. Ples se 
uskuteční v Domě kultury Vsetín v sobotu 23. dubna 2022 od 20 hodin. Cena vstupenky je 250 
Kč a lze ji zakoupit v den konání akce ve foyer Domu kultury Vsetín. 
 
„Opět pro vás připravujeme ruličkiádu, pestrý doprovodný program, ale zejména dva typy muziky, na 
kterou si zatančí každý tancechtivý návštěvník. Budeme se tedy těšit, že si po roce prodlevy užijeme 
ples Společně,“ zve za čtveřici pořadatelů Petra Vaňková z Domu kultury Vsetín. 
 
Na pódiu Velkého sálu Domu kultury se vystřídají dvě kapely. Návštěvníci plesu mají jedinečnou 
příležitost zatančit si na tradiční čardáše i současnou romskou muziku v podání romské kapely Gipsy 
Maro. Skupina SKART zahraje příchozím ke klasickým tancům a hudebně doprovodí taneční soutěž 
v tanci jive. „Zmíněné taneční soutěži bude předcházet nácvik tance, takže i méně zkušení tanečníci 
se budou moci do soutěže zapojit. Nácvik povede taneční mistrová Milena Šmigurová, průkopnice 
společenského tance ve Vsetíně,“ přibližuje Marta Vodáková za organizátory plesu a dodává: „V 
programu nebude chybět předtančení, losování vstupenek, pro jejichž majitele máme hodnotné ceny, 
nachystáno je půlnoční překvapení i oblíbený fotokoutek. Celým večerem provede zkušený moderátor 
Libor Čada.“ 
  
Občerstvení přítomným nabídne Restaurace a vinotéka Domu kultury Vsetín. Cena vstupenky na ples 
Společně je 250 Kč a lze ji zakoupit v den konání plesu ve foyer Domu kultury Vsetín u hlavního 
vstupu. 
 
Pořadatelé plesu SPOLEČNĚ jsou Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Diakonie Vsetín, 
Domov Jitka a Dům kultury Vsetín.  
 
Mediální partneři: Kostka rádio, Regionální televize, Valašský deník a Vsetínské noviny 
 

 


