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„Opice nejsou jen kroužek, ale životní styl.“ 
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Školní rok 2010 – 2011 
 

Název souboru: Osm a půl opice 

 

Místo tréninku: ZŠ Čestice (do prosince)            DDM Strakonice 

Kulturní středisko Trhové Sviny 

 

Čas tréninku: NE – 16,30 (St) 

19,30 (TS) 

 

Členové:  

Zbyněk Mařík 

Veronika Nováková 

Barbora Nováková 

Petra Mrázková 

Lenka Havlíčková 

Tereza Pokorná 

Věra Valková 

Kateřina Kvasníková 

Zdeněk Košta 

Kristýna Šeniglová 

Pavlína Veselá 

František Ťupa 

Martin Štulla 

Antonín Dvořák 

Anežka Severová 

Pavla Jandová 

Martina Jandová 

Marcela Bandíková 

Tereza Kolářová 

Šárka Ertlová  
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Rodeo Hoslovice 
 

18. 9. 2010 

 

Na ranči u Starýho kance se konalo rodeo a my jsme se snažili zabavit některé děti. Na louce 

pro ně byl připraven dětský koutek s různými soutěžemi. Nechybělo lovení rybiček, házení 

míčků do tlamy, lasování a kdo chtěl, mohl se naučit i jednoduché tanečky. Byla zde i soutěž 

pro rodiče (kůň) s dítětem (jezdec) na zádech – soutěžilo se v běhání barelů – 3 nejlepší 

postoupili do arény. 

Večer se konal country bál, kde jsme vystoupili se Slováky. 

 

 

 

CDF Dvorana  
 

15. -17. 10. 2010 

Country Dance Festival Jasana Bonuše se konal na podzim v Praze. Vyrazili jsme pouze ve 

třech: Zbyněk, Verča a Terka; Bára za námi 

dorazila v sobotu ráno. Víkend byl plný tancování a 

zábavy – především se známými ze Simarely. 

Skvěle jsme si zatancovali především na 

seminářích Jitky Bonušové a amerického lektora 

Davida Millona. 
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Country bál Hrádek 
 

30. 10. 2010 

 

Druhé vystoupení v novém školním roce proběhlo v Hrádku u Sušice. Tento bál jsme si 

opravdu užili. Hned na začátku si holky chtěly vytancovat láhev medoviny, ale „přísný“ 

vedoucí a organizátor, jim jí nedal. Bál jsme zahájili promenádou, do které se samozřejmě 

všichni zapojili. Tancovali jsme skoro celou dobu, ale ve chvílích, kdy parket patřil jen nám, 

jsme zatančili Slováky a Irsko.  
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Pyžamová show Zálesí 
 

18. 12. 2010 

 

Poslední vystoupení roku 2010 proběhlo v Zálesí na country bále. Tento bál byl však 

pyžamový, proto i my jsme okolo půlnoci zatančili v pyžamech, Věruška dokonce i se zubním 

kartáčkem :-). Tancovali jsme Irsko ve složení Verča, Bára, Zbyněk a Věrka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1. 2011 – První zkouška, která proběhla v DDM Strakonice 

 

 

 

BŘEZEN – Zbyněk zakládá „druhou část Opic“ – v Trhových Svinech 
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Soustředění 
 

10. 4. 2010 

 

Opět jsme se chystali do Tábora na CSDCTS, proto bylo nutné nacvičit nový tanec. Tudíž 

kvůli tomu proběhlo jednodenní soustředění. Začali jsme úplně od základů, protože mezí 

námi byli tři úplní nováčci a během jedné neděle jsme secvičili předtančení s názvem 

Papoušci. 

 

Složení: Zbyněk, Verča, Bára, Věrka, Zdenda, Kačka, Pája a Týnka 
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CSDCTS Tábor 
 

15. – 17. 4. 2011 

 

V dubnu jsme se opět zúčastnili celostátního setkání 

dětských country tanečních soborů v Táboře. Tentokrát 

jsme jeli dvěma auty (Zbyněk a Verča). S Verčou jela 

Bára, Kačka a Věrka, zatímco se Zbyňkem Zdenda a 

Nikča se Šárkou z DDM. Odjížděli jsme v 16 hodin ze 

Strakonic. Po příjezdu šla Verča vyřídit formality, 

zatímco Zbyněk jel na nádraží pro Týnku, Páju a 

Tondu. Hned na „recepci“ jsme potkali Hrocha. Po 

ubytování jsme šli tancovat a večer strávili při kytaře a 

aktivitách. Sobota patřila tancování 

celá – většinu seminářů jsme strávili ve 

společnosti Ivana Bartůňka a některé 

lekce se daly považovat za čistě 

soukromé. 

Odpoledne odstartovala taneční soutěž, 

ve které jsme se představili s Papoušky 

– v kategorii moderní country; a Bára 

se Zdendou zatančili v kategorii 

příbuzné styly mexickou polku Santa 

Rita. Papoušci získali 2. místo a Santa Rita místo 1. 

Večer se konal tradiční country bál s kapelou Stará almara – toho se ale už neúčastnil Zbyněk, 

protože odjel pořádat country bál do Čejetic. 

V neděli jsme navštívili ještě nějaký seminář a vyrazili jsme domů. 
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20. 4. 2011 – Tento článek vyšel v týdeníku Strakonicko  
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Pyžamová show DDM 
 

14. 5. 2011 

 

My, jako soubor Osm a 

půl opice, jsme se 

rozhodli uspořádat 

pyžamový country bál. 

Odpoledne byl pro děti 

a večer pro dospělé. 

Odpoledne se nás sešlo 

5 – Kačka, Bára, 

Zdenda, Zbyněk a 

Pája. Děti si zábavu 

vážně užívaly, hlavně 

díky Tomášovi, který 

pro ně vymýšlel různé 

„blbosti“. Oficiálně se 

uspořádaly dvě 

soutěže. Slalom, kdy 

rodiče s dětmi běhali 

na zádech a soutěž, při 

níž Zbyněk postavil 

žíněnku na stojato, dva 

ji drželi a dětem bylo 

řečeno, že vyhraje ten, kdo jí proběhne.  

Na večerní zábavu ještě dorazily Verča, Týnka a Věrka a v tomto složení jsme zatancovali 

Papoušky a Slováky. Tentokrát se nám Zbyňka podařilo přesvědčit a tancovali jsme 

v klasickém oblečení a ne v pyžamech, takže jsme ani nevypadali jako „dementi“ – možná :-). 

Na této akci byla i tombola, která fungovala odpoledne i večer. 

Myslím, že 

tuto akci si 

všichni užili, 

měla totiž 

jednu výhodu, 

když jste přišli 

domů a šli jste 

spát, nemuseli 

jste se ani 

převlékat!  

 

 

 

Bára 

Nováková  
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Dance show 
 

10., 11. 6. 2011 

 

Dance show se v pátek konala v sále 

DDM Strakonice, bylo to zrovna 

v době našeho soustředění. Vzali jsme 

teda celý soubor a0 vypravili jsme se 

do DDM. 

Když jsme tam přišli, utrpěli jsme 

velký šok, kromě nás tam tancovali 

hopeři, brejkaři a diskaři. Kvůli tomu 

jsme se rozhodli zatancovat náš nový 

tanec – Santa Rita ve 2 párech. 

Nakonec to nebyl až takový trapas, jak 

jsme čekali. Byl to spíš takový 

odpočinek, od těch všech tvrdých 

rytmů. 

 

 

 

V sobotu se ještě konala druhá část dance show 

– v letním kině. Tady nás reprezentoval 

Zbyněk s Kačkou. Zatancovali Jesusitu a Santa 

Ritu. Po pátku už tento rytmus nikoho 

nezaskočil. 

 

 

 

Bára Nováková 
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Soustředění 
 

10. – 12. 6. 2011 

 

Tento zápis do kroniky má psát Zbyněk, ale zatím nebyl schopný to udělat. Proto zatím jen 

takto: 

 

Soustředění se konalo v Sokolovně a bylo určené především pro nové členy z Trhových 

Svinů. Zúčastnili se ho však i lidé ze strakonické části. Někdo jen na den, někdo na půl dne, 

jak to komu vyšlo. 

 

Účastníci: Anežka Severová, Pavla Jandová, Martina Jandová, Marcela Bandíková, Tereza 

Kolářová, Šárka Ertlová, Pavlína Veselá, František Ťupa, Martin Štulla, Zdeněk 

Košta, Kateřina Kvasníková, Zbyněk Mařík, Veronika Nováková, Barbora 

Nováková, Petra Mrázková 
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8. 7. 2011 – ČLÁNEK VYŠEL V ČESTICKÉM DVOUMĚSÍČNÍKU ČTENÍ PRO LIDI  
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Rodeo Malenice 
 

9. 7. 2011 

 

9. července jsme navštívili rodeo v Malenicích. Měli jsme vystupovat hned odpoledne na 

rodeu, ale bohužel na nás mezi disciplínami nezbyl čas. Takže jsme vystoupili večer, hned na 

začátku country bálu a to s Irskem. Na zbytek country bálu zůstala pouze Bára se Zbyňkem, 

kteří vystoupili ještě se Santa Ritou. 
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Rodeo Plástovice 
 

16. 7. 2011 

 

 

 

 

 

 

V polovině července jsme se zúčastnili rodea v Plástovicích u ČB. Byli jsme zde od 9 ráno až 

do odpoledne a během celé doby jsme pořádali dětský den na prostranství za arénou. Děti si 

mohly vyzkoušet hod míčkem do huby pandy, mincí do sklenice ve vodě, prasečí fotbal, lov 

rybiček, nebo soutěžit společně s rodiči ve slalomu nebo barelech.  

Během přestávky mezi disciplinami jsme v aréně zatančili Papoušky a předávali ceny 

jezdcům. 

Složení: Zbyněk, Zdenda, Verča, Věrka, Petra, Pája, Kristýna, Katka, Bára a Martin 
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Taneční tábor 
 

15. – 19. 8. 2011 

 

Taneční country tábor jsme strávili v DDM ve Strakonicích. Původně byl v plánu Holubov, 

ale díky malé účasti a vysokému nájmu jsme se rozmysleli. 

 

Složení: Verča, 

Bára, Věrka, 

Zbyněk, Zdenda, 

Martin, Kačka, 

Pája a Irča 
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PONDĚLÍ 

První den byla na programu linedancová choreografie My love, se kterou nám přišla pomoct 

Lenka Uhlíková. 

Na oběd jsme se vypravili do 

pizzerie:  

Popoledním „klidu“ jsme se opět 

pustili do tance. K večeru, když už 

nás přestal line dance bavit, 

zatancovali jsme si společně s Lenkou a 

Kájou jednoduché country tance. 

K večeři byl…chleba s „něčím“. Večer 

jel Zbyněk odvézt Kačku a Bára, Verča, 

Zdenda a Věrka se vydali na Rynek, 

strávit večer za zvuku kytar, ty se však 

nekonaly, takže jsme jen poseděli a šli 

spát. 

 

Hlášky:  

 Při večeři hrajeme tichou poštu: 

Zbyněk: „Já mám dobrou větu!“ 

Bára: „ A já mám čaj 

v nose!“ 

 Zbyněk: „Věruška si už dlouho nestěžovala, že ho mám malýho!“ 

Věrka: „ Já neřekla, že ho máš malýho, držela jsme párátko a říkala jsme, že je 

velký.“ 

Zbyněk: „ Kačko, ty se mě ani nezastaneš!“ 

Verča: „ Asi ví, jaká je pravda!“ 

Zbyněk: „ Já vám ho snad ukážu.“ 

Bára: Ne to je dobrý, já jsme si stejně nevzala lupu!“ 

  

Pondělí   Žampionová polévka     20,- 
15.8. I. Vepřové nudličky s gorgonzolou, rýže 

 
69,- 

  II. Zapečené brambory s uzeným masem, okurka 69,- 
  III. Pizza - tomat. sos, salám, šunka, žampiony 99,- 

  IV. Pečený losos s bylink. máslem, brambor   129,- 
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ÚTERÝ 

I přesto, že jsem byli z pondělního line dance otrávení, začli jsme ho tancovat zase. Tentokrát 

však jen krátké choreografie na Písecké dupání. Hned po tom jsme se pustili do nového 

country tance. Začali jsme počítáním dob. 

Tento název dostal název Monkey Suzzana 

Na oběd j2sme šli zase do Alexe a hned odkud jsme šli do kulturáku koupit vstupenky na 

čtvrteční koncert. Po té jsme se 

zastavili pod Labutí a 

vyzkoušeli jsme širokou škálu 

čokolád. 

Po návratu do DDM jsme se 

opět pustili do tance a cvičili 

jsme až do večeře (=míchaná 

vajíčka). Po té jsme se vypravili do Hoslovic – vylezli jsme na místní rozhlednu a pak jsme u 

Starého kance tančili pod vedením Rozálie 

 

Hlášky: 

 Věrka leží na zádech: „Ještě, že mám malý prsa, jinak bych na vás neviděla! “ 

 

  

Úterý   Polévka česnečka krémová     20,- 
16. 8.  I. Holandský řízek, brambor, zelný salát 

 
69,- 

  II. Drůbeží játra na víně, rýže 
  

79,- 
  III. Zeleninový salát s kuřecím masem, drezing 89,- 

  IV. Omeleta se sýrem, brambor     69,- 
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STŘEDA 

Ve středu ráno se Bára s Kačkou pustily do dalších dvou line na Písecké dupání. Hned potom 

jsme pokračovali ve vymýšlení country tance Zuzana, kterým jsme se zabývali až do oběda. 

V 1 hodinu jsme se vypravili do pizzerie, zatímco Zbyněk jel na nádraží pro Páju. Když za 

námi dorazili na oběd, byli 

jsme překvapení, protože 

kromě Páji přijela i Irča. 

Odpoledne jsme učili Irču 

základy country a tančili 

jednoduché country tanečky. 

Večeři vařil Zbyněk: těstoviny s kuřecím masem a smetanou, ale zapomněl koupit smetanu! 

V půl sedmé jsme se 3 auty (ještě s Vaškem 

a Zbyňkovo mamkou) vypravili do Týna 

nad Vltavou a naším cílem bylo otáčivé 

hlediště a představení Dva na koni, jeden na 

oslu. 

 

Hlášky:  

 Verča si lehne na matraci: „Já si šla původně jen pro kapesníčky, ale nějak jsme to 

nezvládla!“ 

Všichni se začali smát, jen Verča ne: „Proč se smějete? Já to nechápu!“ 

Věrka: „ Já taky ne, ale je to sranda!“ 

 

 

  

Středa   Kulajda         25,- 
17. 8.  I. Kuřecí stehno plněné sýrem, brambor 

 
74,- 

  II. Rizoto s vepř. masem, hrášek, sýr 
 

69,- 
  III. Smažené žampiony, brambor, tat. om. 

 
69,- 

  IV. Špagety s kečupem, sýrem, máslem   59,- 
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ČTVRTEK 

Čtvrtek byl ve znamení opakování, 

cvičení a pilování detailů. Během 

dne jsme zkoušeli obnovit náš starší 

tanec Super grand squere. Pak jsme 

vyrazili na oběd do pizzerie. 

Odpoledne jsme chvíli odpočívali, a 

pak přijela paní Koštová, která 

s námi prošla Zuzanu, řekla nám svůj 

názor a kousek jsme upravili. 

Protože s sebou přivezla i Zdendovo 

mladšího brášku Tomáška, dostal 

Zdenda nápad, že se konečně 

vyfotíme jako OSM A PŮL opice. 

Tomášek je totiž malý, takže to je tak 

půlka + Zbyněk, Verča, Bára, Věrka, 

Zdenda, Kačka, Pája a Martin.  

Po té jsme se vydali do města – sednout si na chvilku do nové kavárny u polikliniky. Pak 

proběhla večeře a večer jsme vypravili do letního kina, kde se konal koncert Čechomoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK 

V pátek jsme po probuzení zjistili, že už nejsme schopní vůbec nic dělat, takže jsme jen 

uklidili v DDM a rozjeli se domů. 
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Country bál T. Sviny 
 

26. 8. 2011 

 

V pátek 26. srpna jsme pořádali v Trhových Svinech country bál. K tanci hrála kapela 

Chulimanga. 

Po příjezdu na Buškův Hamr 

jsme se na louce dali do 

nácviku Papoušků, které 

jsme dva měsíce netančili. 

Pro jistotu jsme si připomněli 

i Zuzanu. Pak jsme připravili 

tombol, hlavní cenou byl 

dort s opicí.  

Country bál se konal venku a 

tancování na nerovném 

povrchu na trávě bylo 

náročné. Na tomto bále jsme 

předvedli téměř celý 

repertoár: Začali jsme Irskem 

(Verča, Bára, Kačka a Věrka), po té Martin předvedl svou koltovou show a hned na něj 

navázal Zbyněk s Kačkou s Jesusitou. Lidé na tomto bále mohli jako první vidět Zuzanu. Jako 

předposlední jsme zatančili Papoušky a na úplný závěr Zdenda s Bárou Santa Ritu. 

Vždy mezi vystoupeními hrála kapela, tančilo se a učili jsme jednoduché country tance.   

 


