
 

 

 

 

 

 

 

Společenská událost sezony již 1. února 2014 
 
Krása, elegance, šarm, galantnost a gentlemanství – to vše vás čeká na události 
plesové sezony roku 2014 v Obecním domě 1. února od 18.30 hod. na Česko-
Slovenském plesu. 
Česko-Slovenský ples má velkou ambici stát se jednou z nejpopulárnějších a 
nejelegantnějších kulturních akcí plesové sezony, přičemž chce získat tomu 
odpovídající prestiž. Navazuje na dlouholetou tradici Slovenských plesů v Praze 
organizovaných každoročně již více než 40 let a dokonale odráží a reflektuje vysokou, 
nadstandardní úroveň vztahů obou zemí a národů. Potvrzuje to i skutečnost, že 
záštitu nad ním již po několikáté převzali prezidenti obou zemí. Není tomu jinak ani u 
Česko-Slovenského plesu. Záštitu nad Česko-Slovenským plesem převzali: prezident 
České republiky J.E. Miloš Zeman a prezident Slovenské republiky J.E. Ivan 
Gašparovič. 
 
Přes vysokou úroveň, eleganci a přítomnost nejvýznamnějších osobností kulturního, 
politického, podnikatelského a společenského života obou zemí není Česko-
Slovenský ples nijak upjatou či strnulou akcí, což koneckonců vyjadřuje i jeho slogan 
„Ve dvou se to lépe tančí.“ Tančit totiž budete za doprovodu takových hvězd české a 
slovenské kulturní scény jako jsou Karel Gott, hlavní hvězda slavnostního večera 
s orchestrem Boom! Band Jiřího Dvořáka, dále pak Jitka Zelenková, Jana Kocianová, 
Ondřej Ruml, Robo Opatovský, skupina DESmod, jazzová a swingová kapela Pirate 
Swing Band, kapela Slovak Tango a další umělci včetně slovenských a moravských 
folklorních souborů a cimbálové muziky, z kterých jmenovitě vyjmenujme folklórní 
soubory Šarišan a Limbora, lidovou cimbálovou hudbu Ďatelinka Ondreja Molotu 
a moravskou Pozdní sběr. Večerem vás provedou, jak jinak, česko-slovensky, Tereza 
Kostková a Maroš Kramár. Součástí programu bude tombola, jejíž výtěžek bude 
rozdělen mezi nadace prvních dam České republiky a Slovenské republiky. 
 
Za kulturním aspektem tohoto luxusního a slavnostního setkání samozřejmě 
nezaostává ani stránka kulinářská. V souladu se sloganem „To nejlepší z Česka a 
Slovenska“ bude ve Smetanově síni Obecního domu servírováno exkluzivní 
šestichodové menu v úpravě „duet“ inspirující se kulinářskými tradicemi České 
republiky a Slovenské republiky, a v Grégrově/Palackého sále a 
Riegrově/Sladkovského sále budou připraveny bohaté bufetové stoly se studenými a 
teplými jídly. 
 
Náhodný není ani výběr konání Česko-Slovenského plesu – Obecní dům. Kromě toho, 
že patří k nejkrásnějším, nejobdivovanějším a nejreprezentativnějším secesním 
budovám Prahy, má pro konání plesu Čechů a Slováků i symbolický význam. 6. ledna 
1918 v něm byla podepsána Tříkrálová deklarace a 28. října 1918 vyhlášena 
Československá republika. 



 

 

 
 
 
 
 
Česko-Slovenský ples organizuje společnost Art of Word ve spolupráci se Slovensko-
Českou společností Praha, Česko-Slovenskou spoločnosťou Bratislava a Obecním 
domem. Rezervace a prodej vstupenek byl zahájen 5. prosince 2013. 
 
Vstupenky k zakoupení:  
 
www.ceskoslovenskyples.cz 
 
Od 13. 1. 2014 také v prodeji na adrese: 
Art of Word s.r.o. 
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 
Tel.:+420 222 191 370 
E-mail: info@ceskoslovenskyples.cz 
 
Obecní dům, a.s. 
Nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1 
Tel.: +420 222 002 101 (10:00-20:00) 
Fax: +420 222 002 100 
E-mail: info@obecnidum.cz 
 
 
Pro více informací:  
 
Radovan Čaplovič 
Art of Word s.r.o. 
info@ceskoslovenskyples.cz 
caplovic@ceskoslovenskyples.cz 
+420 608 766 658 
 
Tomáš Pavlíček 
Art of Word s.r.o. 
pavlicek@ceskoslovenskyples.cz 
+420 602 172 754 
 
 
Více o Art of Word s.r.o.: 
Art of Word s.r.o. je společnost zabývající se kromě jiného agenturní činností v oblasti 
kulturně společenských aktivit. Pravidelně úspěšně organizuje významnou česko-slovenskou 
akci: „Tradiční plavbu lodí po Vltavě – Parník, při příležitosti Česko-Slovenských dnů v ČR“ za 
účasti vrcholných představitelů ČR a SR. Organizátor plesu má bohaté zkušenosti 
s pořádáním plesů, spoluorganizoval několik ročníků Slovenského plesu v Praze (2002–2008). 
Také každoročně spoluorganizuje mezinárodní festival Česko-Slovenské dny v Plzni (2008–
2013). Art of Word s.r.o. rovněž pořádá výstavy, eventy, koncerty a další kulturně 
společenské akce v ČR a v SR. 

 

http://www.ceskoslovenskyples.cz/

