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Když se řekne maturitní ples,
většině lidí se vybaví krásné
plesové šaty a bombastická
půlnoční překvapení. Maminkám
pohled na ošerpované děti na
prahu dospělosti vhání slzu do
oka a kamarádi maturantů se
zase nemohou dočkat nekončící
párty, kterou pro ně plesová sezóna často znamená.
Málokdo si ale uvědomuje, že
za přípravou maturitního plesu
stojí také úsilí desítek lidí –
a někdy i hádky na život a na
smrt…
Vše začíná výběrem třídy, se
kterou bude maturitní ples –
a v tu chvíli už je pomalu jasné,
že to asi nebude procházka růžovou zahradou. A přitom toto je
teprve začátek.
Dalším nebezpečným krokem je
téma plesu, jež většina tříd mění
nejméně desetkrát. A čím víc
věcí přibývá, tím se škála hádek
rozšiřuje. Taková barva šerpy,
písmo na ní nebo písnička na
předtančení se v jednu chvíli
totiž můžou zdát nejdůležitější
věcí na světě.
Dále je potřeba sehnat sponzory, vymyslet a secvičit choreografii, půlnoční překvapení, půlnoční noviny, domluvit vhodnou
kapelu i moderátora a zajistit,
aby se všichni účastníci plesu
pokud možno co nejlépe bavili…
Na těchto věcech se musí dohodnout padesát nebo i více žáků – každý s jiným vkusem,
každý s jinými názory…
A pak přijde den s velkým D…
najednou všichni jako jeden muž
(nebo jedna žena) stojí rozechvělí ve slavnostně vyzdobeném sále a přejí si jen jediné:
aby jejich maturitní ples byl ten
nejkrásnější na světě.
Slávka Michálková

První maturitní ples naší školy v tomto školním roce se konal
již 18. října – tedy v době, která je od plesové sezóny ještě
velmi vzdálená.
Tento den patřil žákům čtvrtého lycea, kteří si jej užili v duchu let třicátých, prvprepublikových, jejichž atmosféru umocnila též Měšťanská beseda.
A tak k předtančení zpíval svým podmanivým hlasem pan
Oldřich Nový, kterého vzápětí vystřídala Inka Zemánková
se Slunečnicí a poté Věra Nerušilová a Inkognito kvartet se
staropražskou písničkou Kočka ze Záběhlic.
Překvapením bylo i půlnoční překvapení, v němž nám maturanti dali nakouknout pod šaty a na chvíli se objevili ve velmi
decentním dobovém spodním prádle.

Čtyři roky spolu shrnul jeden večer,
někdo se bavil a někdo brečel.
Takové to byly nervy,
my jsme zvládli tohle "derby".
Byla to krása, bylo to fajn,
byl to prostě náš maturitní mejdan.
Do rána jsme tančili
a trochu se opili.
Hlavně, že jsme byli spolu
jednou taky mimo školu. :)
Eva Anýžová, žákyně 4B ZA

Maturitní ples 4B ZA proběhl v duchu starověkém – jeho téma bylo
Asterix a Obelix. Roli Caesara zatančil s elegancí sobě vlastní náš kolega
PhDr. František Slováček.

Co o maturitním plesu
napsali básníci:
Sál má zvýšenou teplotu
už dnes
dívky jak třešně v kompotu
už dnes
sál má zvýšenou teplotu
dívky jak třešně v kompotu
je pátek a maturitní ples

Dne 9.1.2015 se v plzeňském Parkhotelu konala slavná Cesta
kolem světa v podání tříd 4.AZA ze SZŠ a 4.G ze SPŠE. Celým
maturitním večerem nás provázel moderátor a zpěvák Luděk
Holý. O velmi náročné a krásné předtančení se postarala nadaná

Kluci v zrcadlech dekoltů
už dnes
teprve k ránu zhasnou tu
už dnes
kluci v zrcadlech dekoltů
teprve k ránu zhasnou tu
je pátek a maturitní ples

choreografka Petra Parvoničová a hudební doprovod nám zajistila talentovaná kapela No Headache.
Sára Mathauserová, žákyně 4A ZA

Maturitní ples 4AZT se konal 30. 1. 2015 v Alfě.
K tanci a poslechu hrála skupina OKI Band. Žáci
měli hezké a náročné předtančení, které nacvičila celá třída pod vedením Pavly Holzäpfelové,
absolventky naší školy. Stužkování provedl třídní
Mgr. Jaroslav Smazal spolu s Mgr. Jiřinou Uhrovou, která na plese zastupovala vedení školy.
Součástí plesu byla bohatá tombola a také hezky
upravené Půlnoční noviny. Účast na plese byla
velmi vysoká, což se projevilo mimo jiné i počtem mincí, které žáci posbírali po stužkování.
Jejich výnos byl asi 9600 Kč a navíc ještě
výtěžek z tomboly a prodeje novin. V děkovné
řeči žáci poděkovali hezkými slovy třídnímu
i všem učitelům, kteří je dovedli až na práh
maturity. Ples se vydařil, žáci i hosté byli
spokojeni.
Mgr. J. Smazal

Naši maturitní sezónu ukončil ples žáků třídy 4 LAA. Protože se
jedná o vesměs dívčí třídu, laboranti se spojili s budoucími
autotroniky, žáky Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.
Předtančení na téma Burlesque mělo velký ohlas. Děvčata i chlapci vyměnili své pracovní pláště za ležérní módu a předvedli se
v docela jiném světle, než jak je známe ze školy.
Stužkovat měly tu čest obě třídní učitelky, které se za dobu studia
u třídy vystřídaly - Mgr. Jarka Opatrná a Mgr. Tereza Plačková, za
vedení se této příjemné povinnosti ujal RNDr. Milan Štěpánek.

NA ZÁVĚR JEŠTĚ TROCHA POEZIE
…mávnutím proutku svět se zatočí
bílých šatů voňavost už chystá maturitní ples,
tak trochu ladnosti a třpytu do očí,
půvabným krokem se do tance i žití zpříma nes...

Přílohu připravila Ing. Jaroslava Michálková

Tak už se loučí 4. C
nevíš co přijde po válce
sypou se mincí závěje
a jinak se nic neděje
Jen svět má vyšší teplotu
už dnes
otcové čekaj potopu
už dnes
jen svět má vyšší teplotu
otcové čekaj potopu
je pátek a maturitní ples
A život začne sobotu
už dnes
a někdo vrazí do plotu
už dnes
a život začne v sobotu
a někdo vrazí do plotu
je pátek a maturitní ples
Úsměvy! křičí fotograf
hlavy k sobě – ano, tak
Každej má šerpu naděje
a jinak se nic neděje
Sál má zvýšenou teplotu
už dnes
dívky jak třešně v kompotu
už dnes
sál má zvýšenou teplotu
dívky jak třešně v kompotu
je pátek a maturitní ples
Pavel Šrut


…tak tanči, lásko sladká,
protanči večer celý,
ten bál je křižovatka
dospělí – nedospělí.
Šumivé víno pění
a dívky oblékly si
namísto dětských snění
dospělé kompromisy…
Karel Kryl

