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Vážení přátelé - u příležitosti tradičního čínského Nového roku, který se slaví i v  dalších 

asijských zemích, Vás srdečně zveme na:  

 

„14. ORIENTÁLNÍ BÁL“ 
 

Kdy: v sobotu 8. 2. 2014 od 17:30 do 23:30 hod.  

Kde: v hotelu Belvedere, ul. Milady Horákové 19, Praha 7  

Kromě ČČS se spolupořadatelsky podílejí také Česko-korejská společnost, Krajanské 

sdružení Číňanů žijících v ČR a podporují jej CK China Tours, manželé Lažanští, Česko-

japonská společnost, Společnost přátel Mongolska, Klub přátel Asie Pražská jurta, sdružení 

Kontinenty a další organizace. 

 

Tento společenský večer s tancem, kulturním programem a tombolou je určen jednak k zábavě 

v orientálním duchu, ale také k navázání osobních kontaktů s podnikateli a zástupci asijských 

firem pracujících v ČR, významnými osobnostmi kulturního a veřejného života a s dalšími 

představiteli českých firem podnikajících v teritoriu Jihovýchodní Asie, pro něž je takováto 

akce příležitostí pro setkání s kolegy.  

 

Akce je zároveň vhodná k pozvání Vašich partnerů, spolupracovníků či obchodních přátel a 

dává Vám možnost strávit s nimi příjemný večer u příležitosti asijského Nového roku. Zároveň 

tak můžete vhodně propagovat Vaši firmu či organizaci. 

 

Ceny vstupenek držíme již několik let díky sponzorům na velmi nízké úrovni (250 Kč - dospělí; 

150 Kč – studenti a důchodci; 100 Kč - děti ve věku 6-15 let). Pokud máte zájem se zúčastnit – 

neváhejte, protože sál hotelu Belvedere má omezenou kapacitu. V tom případě se prosím 

obraťte na Ing. Ivo Gajdoše ivo.gajdos@seznam.cz nebo tel. 602 44 66 99. Na rozdíl od jiných 

plesů a bálů – účast dětí a mládeže je vítána:-) 
 

=> Fotogalerie z minulého roku:http://www.youtube.com/watch?v=RYSLVv1YlBo 

http://arttraction.cz/2013/02/orientalni-bal/  

http://karelkuzel.blog.idnes.cz/c/244428/Drak-a-tygr-fotoblog.html  
 

 

Za Česko - čínskou společnost:  Zlata Černá  a  Ivo Gajdoš  

 

Poděkování patří sponzorům Orientálního bálu: 

 
 CHINA TOURS  

 Manželům Lažanským 

 Galerii Arcimboldo 

 a dalším... 
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Rok 2014 začíná podle tradičního (zemědělského) čínského kalendáře 31. ledna 2014. Je to rok ťia-wu – 31. 

rok šedesátiletého cyklu a je ve znamení koně . Kůň je znamení dynamické,  tvůrčí.  Kůň je družný, přátelský a 

pln nápadů a plánů, nebojí se riskovat. A v tom je skryta i  jeho určitá slabost – pro množství nápadů a přátel 

nedokáže se někdy soustředit na realizaci těch rizikových a potom prohrává. Mimochodem - rok 2014  je 

„dlouhý“ rok, má v čínském kalendáři 384 dní, protože se vkládají vyrovnávací dny při vypočítávání lunárně 

solárně jupiterovského kalendáře.           Zlata Černá 

 

Předběžný program: 
 

Slavnostní zahájení: Zlata Černá, Ivo Gajdoš, sponzoři a spolupořadatelé. 

K tanci hraje skupina „lem81 Petra Holuba“ 

Z programové nabídky:  

 Pražské S'-ču – čínská tradiční hudba 

 Qin Fei – Ukázka Wu Shu + Lví tanec 

 Trn v oku – orientální tance 

 Čínský tanec v provedení dětského souboru Baletu Státní opery Praha 

 Skupina Effe(x)tion zpívající a tančící K-pop (Korejský pop) 

 Vylosování prvních 10 cen tomboly ... a další překvapení 

 
Fotografie ze 13. Orientálního bálu 


