První všefolkový reprezentační ples
Napsal uživatel Domon Bel
Pondělí, 31 Květen 2010 23:57

Do pohodlného křesla v tiché a útulné vinárně U Freda Astaira usedl vzácný host, prezident
Prvního folkového reprezentačního plesu PleDr. Dušan Vainer DDT (DV). Nad šálkem pravé
studené pražské vodky proběhl vskutku vřelý rozhovor, jehož podstatnou publikovatelnou část
vám nyní předkládáme:

Reportér: Pane prezidente, kdo vás instaloval?
DV: Inu bylo to snadné. Vzhledem k tomu, že moje taneční variace byly inovativní, neotřelé a v
mnoha ohledech prostě nejlepší, nemohla nezávislá odborná komise v podstatě rozhodnout
jinak.
Na tomto místě bych rád poděkoval mým sponzorům, především První Soukromé Přátelské
Bance a.s.i. a Superexpresní doručovatelské službě, společnosti s bručením omezeným, která
doručila všechny ty obálky do těch pravých rukou.
Reportér: Ona obdivuplná myšlenka, uspořádat vskutku první folkový ples, vás přepadla kde,
kdy a kam?
DV: My si už dlouho myslíme, že ve folku se málo tančí. Pravděpodobně to souvisí s postojem
mnohých hvězd našeho žánru – například Vlasta Redl o sobě tvrdí, že je „špatný tanečník“,
Jarek Nohavica spojuje tanec s tou nejdrsnější formou kriminality („zatanči a vetkni nůž do
mých zad“) a tak bych mohl pokračovat. Krátce řečeno - je to stav neutěšený, který jsme se
rozhodli změnit.
Ehm.. myslíte, že bych mohl dostat ještě jeden šálek toho skvělého nápoje? Děkuji.
Nebo...počkejte, slečno...nechte tady rovnou celou tu lahvinku...
Reportér: Jakému sálu se dostalo té cti asistovat u tohoto prvenství?
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DV: Bude to klub Kocour. Znáte klub Kocour, že? Že ne?
Ale znáte, je to kousek od metra Českomoravská.
Škyt.
Reportér: Z předběžného programu jsem vám vše vyčetl. Přesto se zeptám. Ladný taneční
krok i skok podpoří svým hudebním umem jaká tělesa?
DV: Tak tedy kromě skupiny Šantré, která celou akci vymyslela, uslyšíte třepotání andělských
perutí (nebojte, je ověřené, že jsou hypoalergenní) skupiny
Žamboši
.
Škyt...
Ale doufejm...me, že...ssss ...nezůstane jen u třepotání a že nám dívka a chlapci zahrají něco
do skoku.
Škyt...
Reportér: Hudební produkce jistě zaplní větší část plesu, na jaké další programové lahůdky se
mohou návštěvníci těšit?
DV: Škyt... ehmmm ...pardnnnn. Pardon. Tedy my smmm...jsme přzz...přiichysss...tali...
tombolu. Škyt. A já ti to ty kluku usssššš...ušatá... zřřřř řeknu he he he... asi takhlenc....
Tanééc to je můj z...ž...z...žžživot. Ro...zzzzzumíš? Hele, slečno, ješššš....tě jednu lahvinku...
Jak, zzzžžže mám dost.... Hele pocééém, neutikééééj....jak ti řikají?
Prezident Prvního folkového reprezentačního plesu PleDr. Dušan Vainer DDT dopíjí zbytek
lahve, strhává sako a začíná tančit na stole za přihlížení zděšeného osazenstva vinárny.
Vydává neartikulované a nepublikovatelné výkřiky.
Reportér (již na odchodu): Děkuji, bude tedy tombola.
Více se poodhalit nechcete či si něco necháváte na samotný ples?
DV: Ale jóóó, jasněéé. Vinééééééčko bííííuuuééééééé....!!!!
Prezident Prvního folkového reprezentačního plesu PleDr. Dušan Vainer DDT strhává i zbytek
oblečení a jen ve spodním prádle stupňuje svůj taneční výkon. Zatímco polovina přítomných
hostů (jeden mladší turista s dredy) freneticky tleská, druhá polovina se dává na útěk.
DV: Kdo neskáče není Čech! Hop, hop, hop!!!
Přichází majitel restaurace s dřevěnou tyčí (pravděpodobně násada od koštěte).
DV: Aúúú. Ty hajzle...kam mě to táhneš!!!???
Dopsáno v redakci Folktimu:
Nezbývá než se těšit na zahájení taneční folkové sezóny.
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Rozhovor vedl a útratu neplatil
Zvědavý reportér Domon Bel

První reprezentační ples folku českého se koná dne
10.června od 20:00 v klubu Kocour v Praze 9
(Sokolovská 191, nedaleko metra Českomoravská)
Na programu je vystoupení skupiny Šantré a Žamboši, tombola a slavnostní předání ceny
Děkulele 2010 za významný folkový počin
Lísky je lépe si zarezervovat
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