
Po plese… 

Ohlédnutí za 8. Muzikantským plesem 

Muzikantský ples je pojem, který je znám 
Choceňákům, ale čím dál víc i obyvatelům 
okolních měst.  

Je svým způsobem výjimečný. Které město 
se může pochlubit tím, že je to nejen ples pro 
tancechtivé, ale že na něj chodí i řada 
„posluchačů“, kteří jdou na ples poslouchat 
kvalitní hudbu. A o tom to je!  

Tady je ona výjimka výjimek: Muzikantský ples 
je opravdu ples muzikantů a pro muzikanty! S 
kvalitní muzikou, čtyřmi kapelami, s tanečním 
pořádkem a v neposlední řadě je doplněn 
předtančením. A to vše z „vlastních“ zdrojů.  

Na plese nám zahrály čtyři kapely: Big Band 
ZUŠ, Kantorský dixieland ZUŠ, Choceňačka a 
Swing Klub, které patřily a patří svým 
založením k ZUŠ Choceň. A ve všech 
kapelách hrají buď žáci nebo učitelé ZUŠ, a to 
současní i absolventi. A s láskou a radostí! 
Což je patrné z každého jejich projevu...  

Celý ples připravuje Klub přátel umění při ZUŠ, 
který letos vybral datum 30.1. 2010. Ples se 
povedl, měl opět svou mimořádnou atmosféru! 
A na celku se samozřejmě podíleli všichni: 
muzikanti, zpěváci, tanečnice a pořadatelský 
tým.  

Za pozornost stojí, že se při celé akci nejvíc 
objevovalo jméno pana učitele Františka 
Šantrůčka. Jednak vychoval řadu muzikantů z 
těchto kapel, vede Big Band, Kantorský 
dixieland, hraje ve třech kapelách, zpívá v 
Choceňačce a uvádí i část plesu. Jeho 
nadšení působí na žáky současné i ty odrostlé.  

Swing Klub vede Radek Škeřík, výborný 
muzikant, odchovanec pana učitele Antonína 
Malého, který svou kapelu dovedl k profe- 
sionální úrovni.  

Choceňačka hraje pod vedením Jiřího Šimka. 
Radostně si při jejich hudbě zatančíte i za-
zpíváte.  

Vzpomínáme-li jmenovitě, je třeba při-
pomenout pana učitele Vladimíra Kováře, který 
vychoval řadu klarinetistů a Otu Klímu, který 
má „na svědomí“ saxofonisty. Zpívali nám 
Blanka Nováková, Zdeňka Zdražilová a 
František Šantrůček.  

Této jinak vydařené akci můžeme vytknout 
pouze naši nespokojenost s občerstvením.  

Na závěr radostné konstatování: muzikantsky 
se ples vydařil a těšíme se na pokračování v 
příštím roce.  

Věrní plesající 
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