
Vyrazte na 4. Písecký retroples   
 v kostýmu hippies! 
 

V sobotu 12. listopadu pořádá Centrum kultury Písek již čtvrtý Písecký retroples – 

květinový rej! 

Rok se s rokem sešel a  je tu opět plesová sezona.  I v Písku mají rádi plesy, obzvláště když se 

již pomalu stávají  tradičními - jako ten, který pořádá Centrum kultury již po čtvrté – Písecký 

retroples!  Stejně jako předchozí ročníky, je i tento tematicky zaměřen. Zatímco v loňském 

roce se návštěvníci  vznášeli v rytmu 80. let minulého století, tentokrát se hlavní motiv posune 

o celých 20 let zpět  - do období „květinových dětí" a hnutí hippies.  

Ples to bude  možná trochu méně formální než je u plesů zvykem. Vítáni jsou návštěvníci ve 

stylovém dobovém oblečení. Mohou mít třeba dlouhé naondulované vlasy (nemusí ovšem 

tvořit účes doma, ale přímo na místě bude k dispozici kadeřnice a kosmetička!), obleky s 

širokými nohavicemi, dlouhými rukávy, květovanými košilemi nebo alespoň kytkovanou 

kravatu, prostě alespoň jeden doplněk z doby flowers power. 

Program plesu je i letos velice atraktivní. Kdo na něj zavítáte, můžete se těšit například na 

ukázku z muzikálu Vlasy a mini přehlídku dobových oděvů (v provedení TC ZIP Písek),  

o klasické předtančení se postarají sourozenci Houdkovi , k tanci bude vyhrávat populární 

Swing Band Tábor, a klasické hity 60- tých  let uslyšíte v podání kapely  Professor Band , 

která hraje  typicke hippie "hymny" jako Born To Be Wild, San Francisco, You really got 

me nebo úpravy rock'n'rollu z Woodstocku a písničky kapely Beatles. 

Ples začíná ve 20 hodin v kulturním domě , ale už od 19 hodin se můžete nechat zdarma 

„vystylovat“ přítomnou kadeřnicí a kosmetičkou!  Co  říci na závěr? Snad jen  „Make love, 

not war!" a přijďte se pobavit!  

Vstupenky je možno zakoupit v pokladně KD  (8 – 16 hodin) nebo v kině Portyč  (16,30 -20 

hodin). 
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