Občanské sdružení Osm a půl opice
Strakonice a Trhové Sviny

Osm a půl opice
KRONIKA 2009/10

„Opice nejsou jen kroužek, ale životní styl.“
Kája Švarc
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Školní rok 2009 – 2010
Název souboru: Neumněj nix; I don´t know (jméno, které nebylo nikdy používáno); Osm a
půl opice (používáme ho od CSDCTS 2010)
Místo tréninku: ZŠ Čestice
Čas tréninku: PÁ 17,30 – 19,30
Členové:
Zbyněk Mařík
Veronika Nováková
Barbora Nováková
Nikola Pešková
Tereza Kaskounová
Tereza Králová
Dominika Králová
Lucie Bělohlavová
Věra Valková
Petra Mrázková
Lenka Kalová
Lenka Havlíčková
Aneta Novotná
Markéta Doulová
Lucie Láchová
Jan Mrázek
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Soustředění Malenice
27. – 29. 10. 2009
Hned dva měsíce po založení souboru jsme využili podzimních prázdnin a uspořádali jsme
třídenní soustředění. To se konalo v Malenicích v místním sále. Již zde jsme secvičili 1.
Tanec do našeho repertoáru: Slováci – moderní country tanec pro 6 tanečníků.
Přes den jsme tancovali, večer jsme se bavili, hráli aktivity a zpívali.
Složení: Zbyněk, Verča, Bára, Terka, Máňa, Nikča, Petra, Věrka a Zdenda
Hlášky:
 Zbyněk vybafl na Nikču:„Já si myslela, že na mě sáhla smrt a on to zatím
zmrd!”
 Tancujeme line v pěti,
Nikča: Takže my jsme to jablko a Zbyněk ten bubák uprostřed.“
Aktivity:


Zdenda napovídá Verča: „Ten, co řídí velké zelené monstrum.“
Verča: „jo tank – tankér.“ = opilý tankista

 Máňa: „Já nevím, jak to vypadá,“.… „já přemýšlela, jak vypadá česká vlajka!“


Nikča X Verča: N: „Podstatné jméno od dříví hoří”.
V: „Hořící dřevo“

 Nikča předvádí lehkou děvu, ale nikdo nechápe, co dělá na té zdi = malířská
štětka
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Prostorová zkouška
30. 10. 2009
Protože jsme začínající soubor a chtěli jsme, aby naše první vystoupení dopadlo dobře, udělali
jsme si prostorovou zkoušku v sále Lidového domu Čestice. Zkoušeli jsme jak předtančení na
country bál, taj u na „Trošku“. Tančili jsme line, Slováky i Irsko a zjistili jsme, že pódium je
malé a podlaha jiná, než jsme zvyklí.
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Country bál Čejetice
13. 11. 2009
Na tomto country bále nás mohli lidé poprvé vidět vystupovat jako skupinu Neumněj nix.
Vystupovaly jsme s tancem Slováci ve složení:
Nikča + Máňa
Verča + Věrka
Bára + Petra
A jakou druhý vstup jsme zatančily mix line.
Neměli jsme ještě žádné kostýmy, takže line jsme tancovaly v černých kalhotách, bílé pánské
košili a kravatě. Na Slováky jsme měly půjčené sukně od Rozálie.
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„Ukaž Trošku“
14. 11. 2009
V Česticích se otevírala
pohádková kancelář a
následně probíhal v sále
kulturní program, takže
naše 2. vystoupení bylo
„doma“. Tancovaly jsme
zde
to
samé,
jako
předchozí den v Čejeticích
a k tomu ještě Irsko ve
složení
Verča, Nikča,
Domča a Terka.

18. 12.2009 – MÁME VLASTNÍ SUKNĚ
- vystoupení na Maturitním plese naší členky Lucie Bělohlavové v sále ve Volyni

Adventní trhy
20. 12. 2009
Třetí a zároveň poslední
vystoupení
tohoto
kalendářního roku se konalo
opět v Česticích, tentokrát
však na nádvoří místního
zámku. Počasí nám přálo,
bylo -20°C, na zemi ležel
sníh a led a pódium bylo
malé. I přesto jsme to
nevzdali a vystoupily jsme.
Krátké rukávy jsme vyměnily
za dlouhé, slabé silonky za
tlusté punčocháče a šly jsme
na to.
Se Slováky jsme se na pódium nevešly, takže jsme je tancovaly ve sněhu pod pódiem. Line už
jsme zvládly na pódiu, ale zde nám pro změnu překážely mikrofony.

8

Hasičský ples
15. 1. 2010
V Česticích začala plesová sezona a jako nový soubor jsme byli pozváni hned na dva plesy.
První z nich byl hasičský a toto vystoupení byla KATASTROFA!
Zřejmě proto, že jsme tancovali nový tanec (Super grand squere) a také proto, že s námi
tancovali 3 nováčci (Lucka L., Lenka K. a Markéta), jsme ho nedokázali dotancovat do konce.
Reputaci jsme si snad napravili dalšími tanci a to bylo Irsko a Slováci. S Irskem nám pomohla
Diana z Rozálie, která s mamkou zakončila náš program posledním „linedancovým“ tancem.
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Babský bál
30. 1. 2010
Dalším plesem v Česticích byl babský bál. Na ten jsme se lépe připravili, proto Super grand
squere vypadal, tak jak má. Opět jsme tancovali Slováky (tentokrát v jiné sestavě), ale Irsko
jsme nahradili Mexikem. Konkrétně jsme tančili polku Santa Rita v humorném provedení
Zbyňka, Nikči, Verči a Terky. Na toto vystoupení jsme měli půjčené sukně. Bavili se nejen
diváci, ale i my, když Zbyněk při závěrečném záklonu Terku neudržel a na zemi skončili
oba.:-)
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Oslava narozenin
6. 2. 2010
Teta Verči Báry, a
Petry
slavila
60.
narozeniny v rodinném
kruhu a chtěla oslavu
trochu zpestřit, pozvala
si nás. Zatancovaly jí
neteře a Terka, Lenka
K. a Věrka – Slováky a
Irsko.

Zkouška na CSDCTS
18. 4. 2010
Blížilo se Celostátní setkání
dětských country tanečních
souborů, kde jsme se měli
poprvé zúčastnit soutěže, tak
jsme se na to chtěli připravit a
pozvali
jsme
Ivanu
Bambáskovou na zkoušku. Ta
nám pomohla doladit Slováky a
vychytat důležité drobnosti
v Irsku a Slovákách.
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CSDCTS Tábor
23. – 25. 4. 2010
Tento termín se konal 20. ročník
Celostátního setkání dětských country
souborů. Přihlásili jsme se pod názvem I
don´t know, ale hned po příjezdu jsme
hlásili změnu na Osm a půl opice.
Vyjížděli jsme v 15,30 a jelo nás 8:
Zbyněk, Verča, Bára, Petra, Honza,
Věrka, Lenka a Lenka. Jako dopravní
prostředek nám posloužilo půjčené
8místné auto. Po příjezdu do Tábora
jsme se zaregistrovali a ubytovali. Třídu
na spaní jsme sdíleli s taneční skupinou
Kosatky. A hned jsme šli tancovat. Večer probíhala beseda s Martinem Žákem, které jsme se
na chvíli zúčastnili. Po té jsme seděli v jídelně, hráli aktivity a zpívali při kytaře.
Sobota patřila celá tancování.
Odpoledne proběhla soutěž, ve
které jsme vystoupili se Slováky a
Irskem. Večer jsme si zatančili na
country bále.
Během
nedělního
dopoledne
probíhali další semináře a
odpoledne
jsme
vyrazili
k domovu.
Nejoblíbenější
lektorkou pro nás byla Jitka
Bonušová
a
oblíbeným
kamarádem Hroch!
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Školní akademie
17. 6. 2010
ZŠ Čestice pořádala na konci školního
roku akademii zájmových kroužků, a
jelikož tančíme v prostorách ZŠ,
pozvali nás také. Zatancovaly jsme
Irsko ve složení: Verča, Bára, Petra a
Věrka. Poprvé jsme ho tančily ve
fialových tričkách (i když zatím byly
hotové pouze dvě).

25. 6. 2010 – poslední
zkouška před rodeem
musela proběhnout u
Nováků na zahradě –
vhodnější prostor nebyl
k dispozici
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Rodeo Malenice
10. 7. 2010
Na začátku prázdnin jsme vystupovali v Malenicích na Ranči M, kde se konalo rodeo. První
vstup byl odpoledne a to přímo v kolbišti mezi jednotlivými disciplínami. Tančily jsme Irsko
ve složení: Verča, Bára, Věrka a Petra. Večer po skončení rodea se konal country bál, kde
jsme vystoupili se Slováky. Po vystoupení proběhla výuka jednoduchých country tanečků.

