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NA BENEFICI SE NA ÚSTECKÉM KNIHOVNICKÉM PLESE VYBRALO  

PŘES 30 000 KORUN 

 

V pátek 23. března ožil parket Národního domu v Ústí nad Labem. Pod moderátorskou 

taktovkou Kamila Bílského zde totiž proběhl první ročník Ústeckého knihovnického 

plesu, který za finanční podpory Ústeckého kraje organizoval spolek Čtenáři Ústecka ve 

spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou.  

 

Program plesu jako takový byl velice pestrý, hned po zdravici organizátorů a partnerů 

akce si návštěvníci mohli užít zkrácenou inscenaci hry My fair lady, kterou secvičili 

herci z plzeňského divadla Pluto Radek Zima a Kamila Kikinčuková. V průběhu večera 

se publiku představila i arménská dobrovolnice Tatevik Tamazyan, jež je v ústecké 

knihovně na dobu 10 měsíců v rámci projektu Evropské dobrovolné služby. Tatevik 

nejdříve zatančila svatební tanec arménské nevěsty, následně pak zapojila osazenstvo 

plesu do krátkého workshopu skupinových arménských lidových tanců. K poslechu i 

tanci hrála návštěvníkům až do ukončení plesu skupina Black horse.   

 

Samotnou kapitolou je pak benefice, jíž byl ples zasvěcen. Ve spolupráci s nadačním 

fondem „Upřímné srdce“ organizátoři vytipovali rodinu pana Jiřího Škody, který sám 

vychovává dcerku postiženou epilepsií a vývojovou vadou a syna, jemuž doktoři 

diagnostikovali ADHD. Návštěvníci plesu mohli tuto benefici podpořit hned třemi 

způsoby, v první řadě to bylo už samotné rozhodnutí ples navštívit, neboť se 

organizátoři rozhodli na tento bohulibý účel věnovat kompletní výtěžek z prodeje 

vstupného. Dále mohl každý návštěvník akce přispět libovolnou částkou do kasiček, 

které byly na plese umístěny, nezajímavějším a pro publikum nezábavnějším způsobem 

však byla dražba autorských filmových plakátů od studentů FUD UJEP, medovníku a 

pětileté arménské brandy. 

 

Celý ples se nesl ve velice přátelském duchu, a i když byl ve srovnání s jiným 

ústeckými plesy spíše komorního rázu, jednalo se o velice vydařenou kulturní akci, 

kterou si všichni účastníci náležitě užili. Svědčí o tom i fakt, že se v rámci plesu 

podařilo vybrat více než 30 000 Kč na zmiňovanou benefici.  
 

 

Text: Jan Černecký (PR manažer SVK) 

 

Tisková zpráva  
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