
  

Pozvánka na významnou událost 

15. ORIENTÁLNÍ BÁL 

Datum: 

14. 2. 2015, 17:30 – 22:30 

Místo: 

Hotel Belvedere 
Ul. Milady Horákové 19, Praha 7 

 

 

Spolupořadatelé: 

Česko-korejská společnost  

Krajanské sdružení Číňanů žijících v ČR 

Česko-Vietnamská společnost 

Česko-japonská společnost  

Společnost přátel Mongolska 

Klub přátel Asie Pražská jurta 

 

Hlavní pořadatel: 

 

 

 



  

 

Nenechte si ujít tuto unikátní 

společenskou událost! 

 

Přeneste se na jeden večer se svými 

přáteli, rodinou či obchodními 

partnery na asijský kontinent  

a zažijte jedinečný kulturní program  

na jubilejním 15. orientálním bále. 

Za Česko - čínskou společnost:  Zlata Černá a Ivo Gajdoš 



  PROČ SE AKCE ZÚČASTNIT? 
 

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. 

Podle východních kalendářů přichází rok Dřevěné Kozy (Ovce) 19. února 

2015. Trvat bude až do 7. února roku 2016. Po rychlém roku Koně nás čeká poněkud 

klidnější období. Na rozdíl od předešlých let je pravděpodobné, že rok Kozy poplyne 

v příjemném a pohodovém tempu. Ubude nepříjemných stavů a rozrušení, 

nervových poruch, depresivních stavů a všech s nimi spojených nemocí. Co se týká 

zdraví, měl by být rok Kozy spíše pozitivní, mnoho lidí začne na svoje zdraví myslet 

a tak je možné, že se jim vylepší stravovací návyky, přestanou kouřit a omezí pití 

alkoholických nápojů.  

Prvek dřeva působí takovým způsobem, že zaručuje v roce Kozy úspěchy lidem 

pracujícím v oblastech věd a uměleckých směrů. V tomto roce mohou vzniknout 

úžasná umělecká díla a objevit se skvělé a významné vědecké objevy, vedoucí  

k pokroku celého lidstva, a to zejména v chemii a lékařství. Dřevo je symbolem 

růstu, vytrvalosti, síly a rozvoje. Symbol stromu vyjadřuje zakořeněnost, ctění tradic 

a úctu k hodnotám 

 

PROGRAM AKCE: 

K tanci zahrají a vystoupí:  

 Pražské S'-ču – čínská tradiční hudba 

 Qin Fei – Ukázka Wu Shu + Lví tanec 

 Trn v oku – orientální tance 

 Další vystoupení asijských umělců 

 vylosování prvních cen tomboly 

 a další překvapení 

 

 

CENA VSTUPENEK: 

 250,- Kč – dospělý 

 150,- Kč – studenti a důchodci 

 100,- Kč – děti (ve věku 6-15 let) 

 

KONTAKT: 

 ING. IVO GAJDOŠ 
+420 602 44 66 99  

ivo.gajdos@seznam.cz 

 

 



 

FOTOGALERIE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ: 

 

VELMI DĚKUJEME PARTNERŮM AKCE: 

 

https://novy.email.cz/download/i/Dvnw08TLD1ACLsTfNNYAdQdi2BHJRmC3JaanR53SY8BXO7nz1Tukg5DHWkmcU2bVmd9yYfc/china-tours-logo-claim-cerne.png

