
K róbe si na ples zoberte masku 
(27.01.2013; www.bratislava.sme.sk; Bratislava, s. -; vju, compress) 

Do Carltonu potrebujete aspoň škrabošku, do Zrkadlového hája zvonové nohavice  

BRATISLAVA. Cez fašiangy sa nešetrí. Mesto a mestské časti organizujú bály. Chystajú sa aj 
desiatky súkromných akcií, popri tradičných báloch je veľa tematických maškarných plesov. V tejto 
sezóne bály v maskách organizujú Staré Mesto a Petržalka. Dámy perly a perie, páni pomádu  

Prvý Staromestský maškarný bál bude v Carltone a jeho názov Od Prešporka po Bratislavu 
vymedzuje začiatok 20. storočia. "Návštevníci plesu musia mať minimálne škrabošku," vraví hovorca 
mestskej časti Tomáš Halán.  

Hosťom staromestského bálu bude spievať Milan Lasica sprevádzaný orchestrom Bratislava Hot 
Serenaders, dobovú atmosféru dotvorí C. a K. dychový komorný orchester, umelci Slovenského 
národného divadla. Hrať a spievať bude aj Marián Greksa s Greksabandom, Kuštárovci či Starmania. 
Flower power za Dunajom  

Aj Petržalský maškarný ples sa vráti v čase, do šesťdesiatych rokov. Prísť tak možno vo 
zvonových nohaviciach, batikovanom tričku a s kvetmi vo vlasoch. O hudobnú produkciu sa postará 
Brouci band - česká Beatles revivalová skupina, a Alfa Band, čo bude hrať hity 60. a 70. rokov. Mesto 
plesá v Redute  

Z mestských častí budú mať najbližšie plesy Ružinov a Rača, vo februári Karlova Ves.Bratislavský 
bál, ktorý organizuje mesto, sa koná tento rok v Redute, ktorú len m inulý rok otvorili po dlhej 
rekonštrukcii.  

Plesať sa bude na troch pódiách. Na hlavnom budú hrať Big Band Gustava Broma a spievať bude 
Richard Müller, v divadelnej sále budú spievať Pavol Hammel a Bratislava Hot Serenaders a 
Starmania, a na treťom pódiu Cigánski diabli a Silent Duo.  

***  

Viedeň plesá párkami Perex  

Frankfurtské párky, pivo či guláš patria k viedenským plesom tak ako valčík.  

VIEDEŇ. K starým tradíciám viedenských plesov patria prísny dress code, otvorenie galavečera 
fanfárami, slávnostný príchod, tanec debutantiek, otvorenie plesu zvolaním Alles Walzer!, či polnočná 
štvo?rylka.  

Tradíciou je aj koktailové stretnutie s priateľmi pred plesom. To je dôvodom, prečo sú počas 
plesovej sezóny lokály v okolí miesta, kde plesy prebiehajú, rezervované.  

Zvykom je tiež nadránom po plese zájsť na párky či na guláš s pivom, zvyknú sa dokonca 
servírovať priamo na plese. Vlani sa po prvý krát servírovali frankfurtské párky priamo na Opernballe.  

Viedenské kaviarne majú cez fašiangy otvorené už zrána a niektoré ponúkajú odvoz fiakrami.  

 


