Občanské sdružení Osm a půl opice
Strakonice a Trhové Sviny

Osm a půl opice
KRONIKA 2011/12

„Opice nejsou jen kroužek, ale životní styl.“
Kája Švarc
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Školní rok 2011 - 2012
Název souboru: Osm a půl opice
Místo tréninku: DDM Strakonice, Kulturní středisko Trhové Sviny
Doba tréninku:

Strakonice


Velcí: 17,00-19,00 - NE (Zbyněk)



Děti: 16,00 - 17,30 - ÚT (Kačka)



Jump style: 19,00 – 21,00 ÚT

Trhové Sviny


Velcí: 18,00 – 20,00 - PO( Zbyněk)



Děti: 15,00 – 16,30 – ČT (Verča)



Break dance: 15,00 – 17,00 PO( Kája)
Trhové Sviny:

Členové:
Zbyněk Mařík

Pavlína Veselá

Veronika Nováková

Zdeňka Hrušková

Barbora Nováková

Šárka Hrušková

Kateřina Kvasníková

Edita Šiborová

Zdeněk Košta

Jana Kunáglová

Julie Zákostelecká

Irena Malá

Radka Tomášková

Tomáš Ilko (Bombič)

Tomáš Vonášek

Pavla

Ondřej Havlena

Denisa Ježková

Lukáš Havránek

Adéla Fuchsová

Jitka Krapsová

Sarrah Tran

Michaela Hálová

Andrea Krátká

Dagmar Procházková
Monika Chalušová

Kateřina Šimáková

Ondřej Tomášek

Kateřina Mikasová
Nikola Abrahámová
Šárka Piklová
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Hobby Závody
3. 9. 2011
Na začátku záři proběhlo
vystoupení v Čížové na
Hobby závodech. Na tom
to
vystoupení
nás
reprezentovali
pouze
Zbyněk s Kačkou, jelikož
nikdo jiný neměl čas.
Zatancovali dva mexické
tance: Santa Ritu a
Jesusitu.

18. 9. 2011 – První letošní zkouška velkých ve Strakonicích
19. 9. 2011 – První letošní zkouška velkých v Trhových Svinech
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Rodeo + Country bál
1. 10. 2011
První říjnový den byl pro nás velmi náročný! Sešli jsme se ž v 10 hodin na ranči
v Hoslovicích, kde
probíhalo rodeo.
My měli zajistit
dětský den, o
který se v podstatě
starala celý den
Verča a Bára.
V průběhu rodea
jsme
dvakrát
vystoupili
v kolbišti.
Nejdříve
se
Zuzanou (Verča,
Bára,
Pája,
Zbyněk, Zdenda,
Martin) a podruhé
se Santa Ritou
(Verča – Zbyněk,
Bára – Zdenda).
Asi v půl páté jsme s úlevou sklidili dětský den. Trávit celý den na sluníčku nebylo moc
příjemné.
Před 20 hodinou jsme se sešli v sále v Kestřanech, kde se konal country bál a my zde
vystupovali se Santa Ritou ve stejném složení jako v Hoslovicích.
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Milevsko
6. 10. 2011
Tento čtvrtek se Verča s Bárou a se Zbyňkem vypravili do Milevska a vůbec nevěděli, co
je čeká. Počítali jsme s výukou důchodců. Z ničeho nic jsme se ocitli na 1. Schůzce klubu 50+
a st1ali jsme se jejich prvními hosty. Následující hodinu jsme vyučovali country asi 10 žen a
jednoho muže po padesátce.

Týdeník Milevsko 12. 10. 2011
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Z týdeníku Strakonicko – vyšlo 12. 10. 2011

13. 10. 2011 – První zkouška dětí v Trhových Svinech

17. 10. 2011 – První zkouška break dance v Trhových Svinech
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Soustředění
21. 10 2011 – 23. 10. 2011
Od pátku do neděle probíhalo v DDM Strakonice naše. Od
pátku do neděle probíhalo v DDM Strakonice naše zatím
největší soustředění. Sešli se starší ze Strakonic, starší ze Svinů a děti ze Strakonic i ze Svinů.
Celkem nás bylo 26 a víkend jsme si neskutečně užili a
to i přesto, že věkový rozdíl mezi účastníky byl i 30 let.
Sešli jsme se v 17,30 a hned jsme se pustili do tance,
učila Verča a učili jsme se jednoduché country tanečky
a řekli jsme si základní zásady o tancování country.
V půl osmé jsme se navečeřeli a hráli jsme
seznamovací hry. Po té jsme se rozdělili na dvě skupiny
– 1 cvičila se Zbyňkem na mistrovství a 2. tancovala
s Verčou nahoře.
V sobotu byla lovecká snídaně (kdo si co našel) a hned
v 9 jsme začali tancovat. Procvičovali jsme figury a
choreografii Slováků. Odpoledne šla skupina ze Svinů
na prohlídku Strakonic.
V 16 hodin začala dětská pyžamová party, která byla i
pro veřejnost. Děti se tu krásně vyblbly a zahrály si hry.
Po skončení jsme se navečeřeli a pokračovali v tanci.
V neděli jsme do 2 odpoledne trénovali a po té všichni
se spoustou zážitků zamířili do svých domovů.
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26. 10. 2011 – vyšlo v týdeníku Strakonicko

Milevsko
1. 11. 2011
V úterý 1. Listopadu se konala naše 2. Lekce pro klub 50+ z Milevska.
Konala se v malém sálku v kulturním domě. Učit country se vydal Zbyněk, Bára, Julča a
Ráďa. Na lekci přišlo asi 12 lidí.
Začali jsme promenádou, pak jsme zopakovali tance z minulé lekce a naučili jsme se nějaké
nové tance. Zbyněk s Bárou na ukázku zatančili Santa Ritu.
Bára Nováková
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Taneční Strakonice
4. 11. 2011
V pátek 4. 11. jsme se sešli do 16 hodině u Deichmana s cílem podívat se po nových
tanečních botách pro holky. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se nejen dívali, ale rovnou jsme
je i koupili.
Po té jsme se přesunuli do kulturáku, kde se konala country lekce tanečních. Hned jsme si
vyzkoušeli předtančení – Zuzanu (Zbyněk, Zdenda, kačka, Verča, Bára, Julča. Pak jsme se šli
převléci do kostýmů (holky mají nové sukně!) a šli jsme se dívat, jak tancují. Po přestávce
jsme vystoupili se Zuzanou a uspořádali jsme country promenádu.
Od 20 hodin přišla druhá skupina a vše se opakovalo. Kohoutů byli s naším vystoupením
spokojeni a k naší radosti nás pozvali do Českých Budějovic.
Z tohoto vystoupení jsme měli velkou radost, jednak kvůli novým botám a sukním a také díky
tomu, že se nám povedlo.

6. 11. 2011 – schůzka s rodiči v DDM

11
Vyšlo v týdeníku Milevsko 9. 11. 2011

Týdeník Strakonicko 16. 11. 2011
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Taneční Blatná
12. 11. 2011
V sobotu jsme byli pozváni do tanečních,
které se konaly v blatenské sokolovně, byla to
Kaččina
a
Tomášova
prodloužená.
Vystupovali jsme se Zuzanou ( Verča, Bára,
Kačka, Zdenda, Zbyněk, Tomáš) a se Santa Ritou (Zdenda + Verča, Zbyněk + Kačka).
Po skončení jsme se sbalili a chtěli odjet, ale nastal problém. Zbyňkovo auto pře sokolovnou
nestálo. Někdo ho ukradl a popovezl o několikset metrů dál.
Zbyněk tedy zůstal a Verča odvezla Zdendu do Klínovic. Bára cestou prohlásila: „To je ale
vtipná cesta. Fuj!“

13. 11. 2011- proběhlo v DDM jednodenní soustředění kvůli mistráku. Cvičili se Papoušci a
Zuzana.
Hlášky:
 Verča: „Báro, kam to koukáš?“
Bára: „ Do prdele!“

14. 11. 2011 vystoupili jsme v ČB v tanečních se Zuzanou
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Mistrák
18. – 20. 11. 2011
O tomto víkendu se konalo mistrovství ČR v country tancích ve Znojmě.
My jsme se vypravili dvěma auty ve složení: Verča s Vaškem, Zbyněk,
Bára, Kačka, Pája, Julča, Ráďa, Zdenda, Lukáš, Tomáš, Nikča a Vlasta.
Odjezd byl ve 14
hodin.
Zbyněk
nechal
doma
spodničky, tudíž se
z ČB vracel. Když
jsme dorazili na
místo, bylo už po naší prostorovce,
tudíž nás dali na konec. Soutěžící si
oba tance vyzkoušeli, pak jsme se
ubytovali a hurá na večeři. Večer šel
Zbyněk s Verčou na poradu a pak
jsme hráli Aktivity.
Ráno jsme vstávali v 7 hodin a hned
jsme šli do haly, kde se začalo
slavnostním nástupem. Naším prvním
vystoupení byla Zuzana, která
nedopadla
slavně,
neboť
nás
diskvalifikovali ze moderní hudbu.
Ani s Papoušky jsme do druhého kola
nepostoupili. Celý den jsme strávili
sledováním různých choreografií.
Večer se téměř všichni odebrali do
školy a verča se Zbyňkem zůstali a
poslouchali kritiku a chválu poroty.
Ostatní se různě zabavili: někdo zůstal
ve škole, někdo šel na procházku po
městě a zkoumali kruháče.

14
V neděli ráno jsme se sbalili a hned vyrazili domů.
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Vyšlo v týdeníku Strakonicko 23. 11. 2011

Taneční Strážkovice
25. 11. 2011
25. listopadu jsme již počtvrté
vystupovali v tanečních. Tentokrát to
byl věneček Trhových Svinů konající
se ve Strážkovicích. Do tohoto kurzu
chodil Tonda.
Začali jsme Irskem a po něm
následovala Santa Rita (Bára +
Zdenda, Kačka + Zbyněk). Jako
poslední jsme předvedli Zuzanu.
Po té si Bára se Zdendou zahráli na
odbornou porotu a pomohli vybrat
nejlepší pár z kurzu.
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Bál Holubov
26. 11. 2011
V sobotu 26. 11. 2011 jsme byli pozvaní na bál do Holubova, kam nakonec odjeli Zbyněk s
Julčou. Zbyněk holkám pomáhal s předtančením- Zuzana a bohužel jim jedna do počtu
chyběla, tudíž Julča tancovala s nimi.
Když jsme do Holubova přijeli, stihli jsme si jednou zkusit obě předtančení a sál se začal
pomalu zaplňovat. Holky s Julčou se pomalu začínaly chystat na první předtančení- Zuzanu a
asi hodinu po zahájení s ní vystupovaly. Následovalo předtančení Opic - Jesusita. Obě
předtančení sklidila potlesk. Celý večer atmosféru zpříjemňovala kapela Patrola. Valčík
střídal polku a jiné…
O půlnoci měly holky z Holubova připravené půlnoční překvapení- Kankán, který se dle
diváků vydařil a holky musely tancovat dokonce 2x. To už jsme ale museli jet.
Bál v Holubově se všem určitě líbil a všichni byli s celým programem spokojeni.
Julie Zákostelecká
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Domov důchodců
9. 12. 2011
„Zbyňku, máte vystoupení,“ křičí na mě v DDM, co bych pro ni neudělal.
Děti měly před sebou první vystoupení v Domově pro seniory. Na Jezárkách mají kroužky
z DDM rádi. Kromě našich dětí a Mě s Kačkou při tanci Jesusita se ukázala i naše kamarádka
Lenka se společenskými tanci, keybord, kytara a flétničky. Seniorům se to velice líbilo a
tleskali ze všech sil. Když bylo po všem, prckové s Kačkou se nechali pozvat na zmrzku.
Zbyněk Mařík
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Vánoční večírek DDM
14. 12. 2011
Nervózní tváře dětí a všelijaké kostýmy, tak vypadal vánoční večírek v DDM ve Strakonicích.
Byl to večírek, kde všechny taneční a hudební kroužky předvedly, co umí. Konkrétně my,
jsme se předvedli se Santa Ritou v podání Zbyňka a Kačky. Vystoupení byla v rozmezí od
nejmenších, povídající básničky, až po „starší" jako je Zbyněk, který byl v našem případě
nejstarším účastníkem vystoupení. Dále jsme mohli vidět vystoupení ve stylu latinskoamerických tanců, break dance a
další.
Kačka Kvasníková

Pozvánka na Pyžamovou show v tisku
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Pyžamák Zálesí
17. 12. 2011
Již druhý ročník pyžamové show jsme uspořádali v Zálesí. Ačkoli pyžamák začínal až ve 20
hodin, my jsme se sešli už v 16h, abychom měli možnost „dopilovat“ kankán. Cvičily jsme ho
ve složení Verča, Pája, Julča, Káťa, Ráďa a Bára. Ještě jsme neměly ušité kankánové sukně,
tudíž jsme tancovaly v modrých a pod nimi jsme měli kraťasy od pyžama :D
V 6 hodin přijela WC Pauza, a proto jsme museli zkoušku dobrovolně- nedobrovolně ukončit.
Pak už začali chodit hosté a vše vypuklo ve 20 hodin. Hostů nebylo moc, ale o to lepší byla
atmosféra.
Nejdříve vystoupily děti společně s Julčou a po té Papoušci, které Zbyněk a Zdenda
odtancovali stylově v pyžamech. Pak následovala Zuzana a Katčina line. O půlnoci byl již
zmiňovaný kankán.
Během celého večera vládla v Zálesí skvělá atmosféra a probíhala výuka. Kdyby se volila
Miss pyžamo – podle mého by bezkonkurenčně vyhráli pan a paní Tomáškovi.
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Noční trénink DDM
27. -28. 12.2011
Noční trénink, vánoční večírek, soustředění přes noc...to všechno byly názvy pro akci, která
se uskutečnila o vánočních prázdninách v DDM. Sešli jsme se v 19,00 hodin jen Pako a Pako
tam byli již od časných ranních hodin (koho by napadlo, že noční trénink je od 7 hodiny
ranní??)
Začalo to tancem, tančily se společně jednoduché country tanečky, nebo jsme se střídali a
tancovali různé choreografie. Všechno jsme prokládali povídání, zábavou a jídlem. Většina
z nás přestala tančit o půlnoci a pro děti se pustila pohádka na dobrou noc, což byl pro mě
veliký problém. Děti byly čilé a živé, zatímco já začalo usínat. Takže jsem se přesunula do
hořejšího sálu a šla jsem spát. Z vyprávění však vím, že děti se dívaly na pohádku, někteří
tancovali, jiní si povídali a bavili se. Někdo během noci odpadl, někdo to táhl do rána.
Když jsem se ráno probudila, v kuchyňce byla láhev od rychlých špuntů a asi pětice
nespavých. Během dopoledne se všichni sbalili a vytratily se do svých domovů.
Hlášky:


Přišel se na nás podívat Lukáš Schovanec
Kačka Š. : „HURÁÁÁ, přišel Zdeněk“ :D
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Silvestr 2011/2012
29. 12. 2011 (čtvrtek) – 1. 1. 2012 (neděle)
Po obědě jsme měli sraz u DDM. Naložili jsme všechny tašky a
vydali se dvěma auty do Špindlerova Mlýna. Ještě jsme si udělali malou
(asi tak ¾ hodinovou) zastávku u Kačky, abychom přemluvili její rodiče,
aby jí pustili s námi (podotýkám, že Tomáš – velký pako – jel skrz celou
vesnici na sáňkách, které jsme měli
připevněné na káře za autem). Po
dlouhém přemlouvání rodičů si Káťa
mohla zabalit věci a vyrazit s námi.
Další menší zastávku jsme si
udělali v Českých Budějovicích v
McDonaldu, kde jsme naložili. Další byla
v Praze, opět v ''Mekáči'', kde se
Bombich snažil zaparkovat káru do
kopce. Když si myslel, že ji úspěšně
vyvezl nahoru, tak ji pustil a vítězoslavně
odkráčel pryč. Samozřejmě jsme ji
museli chytat, protože začala sjíždět dolů.
Pak jsme ji teda úspěšně zaparkovali,
tentokrát už na rovině, a mohli se jít najíst. Bombi dostal zas dokonalý nápad a začal skládat
podle abecedy všechno, co měl na tácu. Zbytky jídla, ubrousky, krabičky,… A pak z nich
začal stavět hrad, ale moc se mu nevedl, takže když jsme odcházeli, tak jim tam ten všechen
bordel nechal ležet na stole.
Konečně jsme zas vyrazili na cestu. Když jsme tam dojeli, byl večer, ale bylo tam
nádherně. Všude samý sníh, na rozdíl od Strakonic, kde nebyl žádný. Cestou jsme stačili, teda
Tomáš stačil, píchnout. Takže aby toho nebylo málo, tak jsme ještě vyměňovali pneumatiku.
Přestěhovali jsme si věci do hotelu Styl, kde jsme byli ubytovaní a šli si ho
prohlédnout. V noci jsme měli trénink a pak
kolem druhé/třetí hodiny jsme šli spát. Teda
jenom někteří jedinci šli spát. Tomáš (pako)
měl takové hlášky, které sem snad ani radši
psát nebudu a taky strašně křičel (ale pak
naštěstí usnul :-D), čímž probudil personál,
který na nás byl pak hrozně naštvaný, že je
nenecháme ani prospat, a že nám to ráno
oplatí tím, že nás probudí v 6. Tak jsme teda
čekali, ale ono nic :-D
Ráno jsme vstali (pokud jsme vstali –
př. Pako, který byl pak hlady) a šli na snídani,
a pak si uklízeli věci. Po obědě jsme jeli
nakupovat do Vrchlabí a Julča, Luky, Ondra a
Pako jeli na sjezdovku. Ve Vrchlabí jsme
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nakupovali jídlo, pití a také spoďáry na kankán, které bylo docela těžké sehnat. Večer jsme
zase trénovali, a pak seděli u stolu s ''nějakýma
chlápkama'' (:-D) a zpívali, povídali si… Pak jsme
šli spát, ale nespali jsme tam, kde minulou noc, ale
na pokojích, protože v hotelu nebyli zrovna žádní
lidi.
A přišel den D… 31. prosinec.. Přípravy v plném
proudu. Nafukování a věšení balónků, kreslení
kulis, připravování všeho na večer. Dělali jsme na
tom všichni. Hlavně pomáhala Monča, která tam s
námi sice byla, ale bohužel nic netancovala. Tak
alespoň pomáhala… Když bylo všechno
připravené, tak někdo jel zase do Vrchlabí a někdo
šel ven si ''hrát'' :-) Po návratu do hotelu jsme se už
mohli pomalu jít převlékat do tanečních kostýmů.
Večerní zábava začala asi kolem 20:00
vstupem Kleopatry (v podání hlavní vedoucí hotelu
Míši) a jejích poddaných, což jsme byli my. Pak
přišel úvod do večera – představení nás Opic a
hlavního hudebníka pana Nedvěda, který
doprovázel celý večer na kytaru.
Tancovali jsme mnoho tanců… Zuzanu,
Slováky, Irsko, Santa Ritu, Káťa svůj line dance, JUMP, break dance a jako půlnoční
překvapení byl kankán. Mezi tímhle vším měla i Míša svoje vystoupení – např. zpívala covery
na různé písničky. Ještě zakončením byl společný tanec, kdy tancovala Míša, Luky, Pako &
Pako a Káťa.
O půlnoci jsme všichni, i ubytovaní lidé, šli na přehradu, kde jsme na Nový rok
pouštěli přáníčka, koukali na ohňostroje, popíjeli a dávali si novoroční pusy. Jedné holce,
která tam rozdávala malé šampaňské, dal Zbyněk napít Malibu. Teda napít... Držela bednu s
víny, Zbyněk do ní lil Malibu, takže se nemohla bránit → čtvrtka velké flašky Malibu pryč.
Pak jsme se všichni vrátili zpět na hotel a bavili se na zábavě.
Ráno jsme si sbalili všechny věci, naložili je do auta, udělali pár společných fotek na
památku
a
mohli jsme jet
domů. Cesta
zpátky
byla
fajn.
Skvělá
nálada,
ale
zase jsme si
udělali
pár
zastávek :-D
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Účastníci zájezdu: Tomáš Majer (řidič)
: Zbyněk (řidič No.2 a tanečník)
: Julča
: Ráďa
: Zdenda
: Káťa
: Monča
: Luky
: Tomáš (Bomich, malý pako)
: Tomáš (velký pako, nebo jenom pako :-D)
: Ondra
: Barča
: Pája
a hlavně Míša, bez které by tohle vůbec nebylo :-)

Tance: Zuzana – Káťa, Bára, Zbyněk, Pája, Julča, Zdenda
: Break dance – Pako & Pako (Tomáš a Tomáš)
: Kankán – Julča, Pája, Káťa, Bára, Ráďa
: JUMP – Ráďa, Lukáš, Zdenda, Ondra
: Santa Rita – Zbyněk, Káťa, Zdenda, Bára
: Irsko – Bára, Káťa, Zbyněk, Zdenda
: Slováci – Julča, Bára, Ráďa, Káťa, Zdenda, Zbyněk
Ráďa Tomášková
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4. 1. 2012
Vyšlo v Týdeníku Strakonicko
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Maturák SZeŠ Písek
13. 1. 2012
13. 1. 2012 = den s velkým D pro maturanty písecké ,,zemědělky".
Jen co dorazíme na místo, kde máme být, už z venku slyšíme pořadatele zkoušející zvuk.
Uvnitř už vidíme bohatou tombolu a maturantky v nádherných šatech. Převlečeme se do
kostýmů a připravíme se doprostřed sálu, čekající až pustí hudbu: ,,Santa Rita", a už si to
tancujeme po sále písecké družby. S potleskem odcházíme do šatny se převléct.
Teď už přichází na řadu maturanti. 4. A i B předvedou svá pečlivě udělaná videa a
předtančení, se kterým jsme mimochodem jedné třídě pomáhali. Holky v kostkovaných
košilích, riflích a country kloboucích a kluci v kankánových sukních. Sklidí nejen velký
úspěch, ale kluci i obdiv, protože jejich kankánové vystoupení nemělo chybu. Po půlnoci už si
všichni jen užívají a my jedeme zpátky do svých opičích doupat. (Kačka Kvasníková)
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Maškarní
15. 1. 2012
V sobotu 15. ledna se naši nejmenší opičky zúčastnili dětského maškarní v Sokolovně. Tuto
akci pořádalo DDM Strakonice a naše děti zde vystoupily se svým Hříbětem. Kromě nich zde
z Opic vystoupila i Kačka se svou line.

Milevsko
19. 1. 2012 se uskutečnila další lekce country tanečních s klubem 50+
7. 2. 2012 -//-
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Sportovec Strakonicka
20. 1. 2012
Dne 20. 1. předvedli zlomek svého umění Kačka se Zbyňkem a nejmenší Opičáci v Infernu
při příležitosti předávání cen „SPORTOVEC STRAKONICKA“.
Kromě nominovaných sportovců se zúčastnili zástupci města Strakonice, Jihočeského kraje a
další hosté. Při obou vystoupeních většina bedlivě sledovala kroky tanečníků a podupávala
v rytmu doprovázející hudby. Výkon byl odměněn potleskem a zdokumentován
videonahrávkou.
Ondra Tomášek
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Koňský bál
21. 1. 2012
21. ledna se konal ve Volyni tradiční Koňský bál, kvůli kterému jsme nacvičovali kankán.
Přijeli jsme do Volyně už v 6 hodin, abychom si mohli vyzkoušet na sále všechny tance,
kterých jsme tancovali opravdu hodně. V 20 hodin všechno vypuklo, sál byl úplně plný, hrála
kapela WC Pauza a v každé její přestávce byl nějaký program.
Nejdříve zatančili naši nejmenší, v další pauze na parketě zatančila Alena Smolíková se svým
pejskem. Pak jsme tančili Papoušky a Santa Ritu a po tomto nás vystřídal Leo Hozknecht,
který předvedl show s lasy a biči. V další přestávce jsme zatančili Zuzanu a po ní proběhlo
vyhlášení mistra republiky v rodeu za rok 2011. Následoval náš nový tanec Boleslav,
s překvapením, což byla Kačka se svou line a o půlnoci očekávaný kankán, kterým jsme
zakončili naše vystupování.
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Vyšlo v týdeníku Strakonicko 25. 1. 2012
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Pohybovka
11. 2. 2012
V sobotu jsme se sešli v 8 hodin ráno v DDM, kvůli plánované pohybové průpravě
s brněnským lektorem Pavlem Lhotským. Bylo nás tady asi 20 a vtipné bylo, když jsme
v jednu chvíli postavili kroužek a byl nedostatek holek. Nečekaná situace.
Pavel začal svoji lekci rozcvičkou, kterou jsme prý zvyklí dělat! :D Po ní jsme byli zralí na
odpočinek a pauzu, ale nic takového se nekonalo. Rovnou jsme pokračovali – poskočný krok,
kvapík, polka – jednotlivci, páry, skočná, vytáčená, s otáčení atd. Po té přišly na řadu některé
figury: kroužek s přeskokem, zátočky, řetěz, brány. Nový jsme se naučili například zvonkový
krok. Když šli kluci smažit palačinky na oběd, prošel s námi Pavel kankán, ve kterém jsme
udělali nějaké úpravy.
Tancovali jsme asi do půl páté a potom už asi byli všichni rádi, že Pavel odjel a my si
můžeme pořádně odpočnout. Toto soustředění bylo velice náročné, ale pro nás přínosné a
zajímavé.
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Milevsko
16. 2. 2012
Tancování v KD Milevsko bylo ve čtvrtek 16. 2. od 16,00. Zjistili jsme, že klub 50+, se
kterým jsme původně tancovali, byl zrušen. Veškerou zodpovědnost za tancování i country
bál si na sebe vzala paní Kolářová.
Začali jsme konečně trénovat grand square, aby měly členky možnost vystupovat na country
bále. Dneska přišlo 7 lidí, kteří chodí pravidelně, takže už víme, s kým můžeme na country
bál počítat. Reklama na něj bude v Milevském, Strakonickém i Táborském týdeníku.
Bára Nováková

Bály – Kestřany, Volyně
18. 2. 2012
Dne 18. února 2012 jsme v 17hod. odjely do Volyně na mé první vystoupení s tímto tanečním
souborem. Na rybářském plese jsme odtančily společně s dalšími čtyřmi dívkami kankán a
poté jsme se přemístily do Kestřan za druhou polovinou party, která již měla za sebou
vystoupení s JUMP STYLEM. V kankánových sukních jsme, v tom samém složení, vběhly na
parket, ukázaly jsme, co umíme a převlékly se do společenského oděvu. Následně jsme pak
všichni zůstali na plesu a užívali si ho až do konce.
Míša Hálová
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Maškarní Lnáře
25. 2. 2012
V sobotu odpoledne jsme se vypravili na maškarní do sálu ve Lnářích. Vystoupení zařídila
Kačka. Bylo to odpoledne, které patřilo dětem, ale i přesto jsme zde hned na začátku
vystoupily se Zuzanou. Pak probíhalo dětské tančení a pobíhání při reprodukované hudbě a
v další přestávce vystoupila Kačkou s kamarádkou Kiki – zatančily tanec, ve kterém člověk
mohl najít hned několik tanečních stylů. Po nich přišly na řadu malé opičky, se svým
Hříbětem. V další pauze vystoupila naše „podskupina“ The chaos dancing se svou jumpovou
choreografií.
Akce byla vydařená, dětem se líbila a mě zaujalo, že všechny děti vydržely bedlivě sledovat
naše předtančení.

4. 3. 202 – „zkouška“ na Rynku :-)
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„Barča“ Praha
7. 3. 2012
Dne 7. 3. 2012 jsme vyrazili do Prahy na "Barču". Jel Zbyněk, Míša, Julča a Ondra s
mamkou. I přesto, že jsem absolutně netušila, co mě zde čeká, jela jsem. Dorazili jsme akorát
v sedm na začátek tohoto taneční, které se tam pravidelně koná, převlékli jsme se a vyrazili na
parket, kde už tančilo mnoho lidí. Společně jsme se naučili spousty nových a velice
zajímavých tanců. Byl to velice povedený den. :o)
Míša Hálová
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Bál Volyně
16. 3. 2012
V sobotu 16. Března jsme pořádali country bál. Původně měl být v Čejeticích, ale bohužel zde
nevyšel sál a my bál přesunuli do Volyně. Lidí bylo málo, ale my jsme si to užili a zatancovali
si.
Začaly děti ve 20,15 s Hříbětem, po nich (v 20,45) jsme zatančili Papoušky. V půl 10 jsme
předvedli Zuzanu (poprvé ji zde tančila Míša). Následovala Boleslav + Kačky line. Půl
hodiny před půlnocí si zaskákali jump a jako půlnoční překvapení kankán.
Podívat a zatančit si přijeli i Milevští, což nás moc potěšilo.
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Soustředění Vodňany
18. 3. 2012
Soustředění s Míšou Modálkovou – choreografie Tornádo z Tennessee.
Hlášky:


Julča: „Když on se mi podtáčí!” (Zbyněk)



Míša M. na Lukáše: „To je dobré, jak si to udělal?“
Lukáš: „Jo, to se mě ptejte.“



Zbyněk: „Dvouksichtová řada.”



Míša skáče z okna „Na co si spadla? Na hlavu alespoň?”
Míša: „Na zdendu!”



Zbyněk: „Už jsme skoro na konci!”
o Míša M.: „No to je trošku přehnané.”

Strakonicko
21. 3. 2012
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Bál Rejta
23. 3. 2012
23. března se konal country bál v Rejtě u
Trhových Svinů, který pořádalo MěKS TS. Hrála
Patrola České Budějovice a tančila taneční
skupina Osm a půl opice.

Tance
Irsko: Verča, Kačka, Zbyněk, Bára
Zuzana: Pája, Zdeňka, Míša, Ondra, Lukáš,
Zbyněk
Papoušci: Verča, Bára, Pája, Kačka, Lukáš,
Ondra, Zbyněk, Tomáš
Line. Kačka
Kankán:Verča, Bára, Kačka, Jitka, Míša
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Svatý Ján nad Malší
25. 3. 2012
Nejdříve jsme si mysleli, že to bude úplně zabité odpoledne.
Když jsme přijeli do
Svatého Jana nad Malší, zjistili jsme, že to tak zlé nebudeme. Sál byl prostorný, všichni nám
tam vycházeli vstříc a ostatní soubory vypadaly, že umí tancovat.
S námi měli tancovat i lidi ze Svinů, ale nakonec tancovaly jen 4. Zatancovali jsme Zuzanu,
Papoušky, Santa Ritu, Jesusitu, Line, Jump style a hip hop. V celkovém pořadí jsme
s Jumpem skončili druzí. Také jsme navázali vztahy s ostatními skupinami a domluvili se na
společných kroužcích od září 2012.
Nakonec se z toho vyklubal velmi přínosný den.
Účastníci: Zbyněk, Ondra, Lukáš, Zdenda, Ondrášek, Kačka, Julča, Zdeňka, Edit, Šárka a
Pája.
Ondra Havlena

38

Taneční ČB
26. 3. 2012
V pondělí jsme byli pozváni na country lekci tanečních do Českých Budějovic. Sešli jsme se
před Metropolem. Bylo nás tady jen 6 (Zbyněk, Lukáš, Ondra, Verča, Bára a Jitka). Když
jsme vykládali věci z auta, zjistili jsme, že Zbyněk zapomněl doma klučičí košile, pro které se
ještě vracel. Tudíž musela Verča s Jíťou dojít koupit klukům černá trička.
Poprvé jsme vystoupili se Santa Ritou (Verča + Zbyněk) a po druhé přestávce se Zuzanou.
Společně s účastníky tanečních jsme zkusili promenádu a střídavý rufus. Pak jsme si společně
s nimi zatančili klasické tance.
Hláška:


Bára: „Ten kluk šel úplně mimo, ale já mu to nechtěla kazit!“

39
Milevsko – 28. 3. 2012
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Bál Milevsko
31. 3. 2012
V sobotu 31. března se konal country bál v KD Milevsko. Pořádala ho pani Kolářová, hrála
WC Pauza a tančila jak jinak skupina Osm a půl opice.
Na tento bál přišlo jen 24 platících lidí, což bylo dost málo, ale i přesto z něj návštěvníci a
dokonce i paní Kolářová byly
nadšení. Kapela hrála do 1
v noci a pak se ještě někteří, ti
nejvytrvalejší hosté, přesunuli
do vedlejší hospody.
Z naší
skupiny
se
bálu
zúčastnili:
Bára,
Verča,
Zbyněk, Lukáš, Ondra, Ráďa,
Míša, Jitka, všech 5 dětí a
dokonce i Zdenda, který si
zatancoval
alespoň
jump.
Tancovali jsme spoustu tanců:
Papoušky, Zuzanu, Hříbě,
Boleslav (upravenou pro 3
páry) a samozřejmě půlnoční
kankán. Mezi tanci jsme ještě
učili country i line dance. Také
nemohla
chybět
bohatá
tombola.
Bára Nováková
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Apríl
1. 4. 2012
Každý rok se 1. 4. koná apríl, což jak jistě všichni ví, znamená, že si můžeme z kohokoliv
dělat srandu. Letos tento den vyšel na neděli.
My jsme si ho hodlali letos pořádně užít. Usoudili jsme, že už nás Zbyněk pěkně dlouho štve
a proto bychom ho měli naštvat také my.
V neděli jsme se jako obyčejně sešli v DDM na zkoušku a Zbyněk jel zrovna pro naši novu
členku Dádu a tak jsme měli dost času, připravit si dokonalý plán. Jakmile Zbyněk dorazil,
probíral s Verčou nějaké vyúčtování, které se Verče moc nelíbilo a tak s naším plánem začala.
Řekla mu, že jeho přístup se jí nelíbí a že je ještě spousta věcí, které jí poslední dobou
připadají nepřípustné. Lukáš s Bárou se za chvíli k Verče přidali a řekli mu, že si už nejsou
jistí, jestli ho ještě chtějí za vedoucího. Ostatní to jen pozorovali a snažili se nesmát. Zbyněk
se tvářil dost vyděšeně a lítostivě, kromě něj jen Dáda nechápala, co se děje.
Za čtvrt hodiny jsme Zbyňkovi řekli spoustu nechvalných věcí a nevycházeli jsme z údivu
nad tím, že pořád netuší, co se děje. Když už všichni začali mít poznámky, jestli se dneska
podíval do kalendáře, atd, tak mu to teprve začalo docházet, ale v šoku z toho byl ještě o dvě
hodiny později, když jsme seděli u kávy.
Bára Nováková
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Milevsko – 4. 4. 2012
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Velikonoční pondělí
9. 4. 2012
Dne 9. 4. 2012 jsme se, společně s Ondrou a Zbyňkem, vydali na cestu kolem Strakonic a
Trhových Svinů, a to za našimi tanečnicemi ze souboru. I přes brzké ranní vstávání a pozdní
návrat jsme si nemohli dovolit nechat naše slečny uschnout celý další rok, a proto jsme si
upletli pomlázky a vyrazili sbírat
dobroty. Po velice namáhavém dni, jsme
se všichni tři odebrali do svých domovů,
abychom nezapomněli na naše drahé
maminky a polovičky. Tento den byl
velice podařený.
Lukáš Havránek

Harmonogram šlupání
Čas

Jméno

Místo

7,00

Kačka

Lnáře

7,45

Jitka

Libanon

8,10

Kačka Š.

Máj

8,30

Šárka

Nábřežní

8,45

Nikča

Jezárky

9,15

Katka

Sousedovice

9,45

Julča

Strunkovice

10,15

Verča + Bára

Čestice

10,35

Ráďa

Stachy

11,30

Dáda

Lenora

12,45

Pája

Trhové Sviny

?

Hrušků

Rejta

?

Edit

Rejta

?

Irča

Nová Ves

Hlášky:


V Česticích hovor o tom, jak
chodí šlupat Prácheňáci.
Zbyněk: „Prácheňáků je moc!
Oni ještě nezačali umírat!“

A k tomu jsme ještě přidali Věrušku ( Dřešín) a Anet
Novotnou (Čestice).
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Pyžamák
14. 4. 2012
V polovině dubna jsme uspořádali již třetí ročník pyžamové party pro děti v DDM Strakonice.
Byl to vydařený ročník, Dětí přišlo akorát a atmosféra byla skvělá. Hrála opět WC Pauza,
tentokrát rozšířeny o ženský zpěv. Všechno to začalo v 16,00 hodin tancem a blbnutím dětí.
Během celého odpoledne se představily některé kroužky DDM jako break dance a
společenské tance a samozřejmě jsme vystupovali i my. Tentokrát zatančily děti a poskočná
sekce jump. Děti měly možnost si zahrát několik her a celé odpoledne jim patřil celý sál.
Proběhla tombola, kdy hlavní cenou byl dort. Při odchodu všechny děti dostaly balonek.
Po skončení mohli děti z Opic zůstat spát v DDM a tancovat až do nočních hodin.
Hlášky:


Kája nahoře tancuje, přijde Bára: “Co tady machruješ?”
Kája se na ni udiveně podívá: „Ahoj.“



Jitka: „Zdenda nemůže pít, protože je moc velikej!“

19. 4. 2012 – TANCOVÁNÍ S JIHOČESKÝMI TÝDENÍKY
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Bál Vimperk
21. 4. 2012
V sobotu se konal country bál ve Vimperku, který pořádalo MěKS Vimperk společně
s divadelním souborem Bouček. Vše začalo předtančením malých mažoretek Klapeto. Dívky
převedly stylový kankán. K poslechu a tanci hrála tentokrát country kapela Tuláci z Větřní a
během celého večera jsme vystupovali my, a to vždy v pauzách kapely.
Zúčastnili se: Zbyněk, Lukáš, Ondra, Verča, Bára, Ráďa a Julča. A zatančili jsme: Slováky,
Boleslav, Zuzanu a předpůlnoční kankán (protože se Zbyněk nechtěl přidat, musely jsme to
zvládnout ve čtyřech). Během večera probíhala výuka, která byla nejdříve v režii souboru
Bouček, a později jsme ji převzali my. V programu vystoupil i divadelní soubor a to
s ukázkou tance na melodii z filmu Limonádový Joe a o půlnoci předvedli půlnoční
překvapení, což byla Romantická westernová komedie s titulky a špatným koncem.
Country bál se vydařil, ale ukázalo se, že ani ve Vimperku není příliš lidí, které by country
hudba a bál lákaly.
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CSDCTS Tábor
27. - 29. 4. 2012
O tomto víkendu se v Táboře konalo Celostátní setkání dětských country tanečních souborů a
my jsme samozřejmě nesměli chybět.
PÁTEK
Odjížděli jsme v 16,00 hodin od DDM. Ze starších nás jelo 9: Zbyněk, Ondra, Lukáš, Tomáš,
Verča, Bára, Kačka, Ráďa a ještě se k nám přidala Věruška, jako bývalý člen. Také jely děti:
Kačka, Káťa, Šárka, Nikča, Peťa a Ondrášek, které přivezl pan Zákostelecký.
Dojeli jsme do Tábora,
donesli jsme si tašky do
třídy a už jsme běželi na 1.
semináře začínající v 18,30,
starší a Nikča s Ondráškem
šli k Ivanovi na couple
dance, kde byli jako vždy
téměř sami. Děti šly na line
dance s Tomem a na
druhou hodinu k Jitce na
country pro začátečníky.
Pak
jsme
povečeřeli
z domácích zásob, a kdo
chtěl, poseděl ještě chvíli
v bufetu a pak se šlo spát.
SOBOTA
Vstávali jsme v 7 hodin a
každý si dal snídani ze
svých zásob a šli jsme na dnešní první hodinu začínající v 7,30. Dopoledne byly 3 hodiny
seminářů. Děti byly nejdříve na country tancích pro začátečníky s Mírou, kde se ale začaly
nudit a na další hodinu šly k Tomovi na line, kde byly celé dopoledne Kačka s Ráďou. Starší
se rozdělili a každý šel, kam chtěl. Zbyněk s Věruškou byly na 2 hodinách základu taneční
techniky u Ivana a třetí hodinu jen pozorovali ostatní semináře. Verča, Bára, Lukáš a Tomáš
byli u Jitky na tancích Staré Anglie, kde Jitka usoudila, že kluci z toho nemají duševní
prožitek. Na třetí lekci jsme požádali Jitku, jestli by s Tomem a Lukym neprošla Santa Ritu.
Na oběd jsme šli v 12,30 do naší oblíbené restaurace, jídlo jsme měli objednané, proto jsme
na něj nemuseli dlouho čekat. Věrka, Bára, Tomáš, Nikča, Káťa a Kačka si dali smažák.
Verča, Zbyněk, Kačka, Ondrášek, Ráďa, Lukáš a Peťa – kuřecí řízek a Šárka si dala svou
oblíbenou krupicovou kaši s lentilkami.
Po obědě jsme ještě měli čas, tak jsme vyrazili s dětmi na hřiště. Děti se vyblbly a naši
jumpeři si zatancovali něco podle svého vkusu. Pak už jsme se museli jít připravovat na
soutěž, která začínala v 15,30.
Letos jsme měli připravené 4 soutěžní tance. Kačka se Zbyňkem Jesusitu v kategorii
Příbuzné taneční styly 18+. Dalším vystoupením byli Slováci v kategorii Tradiční country
18+ a tancovali je Zbyněk, Ondra, Verča, Bára, Ráďa a Kačka. V kategorii Moderní country
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starší jsme zatancovali Zuzanu ve složení Lukáš, Tomáš, Kačka, Bára, Ráďa a Verča. Děti
tancovaly svůj nový tanec Ful Sally Lee v kategorii moderní country mladší. Myslím si, že
všechny tance byly docela povedené.
K večeři jsme měli, kdo si co odpoledne koupil. V 19,30 začínaly country tance s Mírou a
zatancovali jsme si docela vtipnou čtverylku, kterou jsme dokonce předváděli ostatním. Šel se
pořád stejný taneček, ale dle Mírovo výmyslů se tancovalo, jako různá zvířátka, takže jsme
předváděli třeba opice (to nám šlo), žáby, slony nebo čápy. Pak už nastalo vyhlášení: Zuzana
a děti 2. místo a Slováci a Jesusita 1. místo. Po té jsme ještě chvíli poseděli s kytarou v bufetu
a pak už jsme šli spát.
NEDĚLE
V den odjezdu jsme vstávali v 7,30 a hned po snídani jsme šli na poslední semináře. Děti šli
na country pro všechny a velcí na couple dance k Ivanovi. Kdo chtěl, mohl jít pak ještě na
hodinu k Ivanovi na country pro všechny. Tancování končilo v 10,15.

Pak jsme si ještě dobalili poslední věci, naskládali je do aut a šli na oběd. Dneska to bylo
různorodé. Věruška s Bárou měli pizzu, Verča těstoviny, Ráďa, Zbyněk, Lukáš, Kačka, Kačka
a Nikča měli smažák. Kačka, Tomáš a Peťa měli řízek, Ondrášek hranolky a Šárka opět
krupičku. Pak už jsme nasedali do aut a vyrazili, Zbyněk musel jet dvakrát, protože pro děti
neměl kdo přijet. Do Strakonic jsme dorazili ve 12 a pak už šel každý domů.
Hlášky


Ondrášek: „Verčo, musím mít tu cedulku, i když budu spát?“



Ondrášek zaleze do spacáku: „ Já zkouším, jak se spí uvnitř.“
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Ondrášek: „Je to žluto – hnědý, co to je?
Tom: „Haha, řízek!“
O: „Nene, ten je oranžový!“



Věruška: „Já jsem krásná, ale umím to dost dobře maskovat!“



Lukáš leží na břiše, přijde Ondrášek, Lukáš: „Kdo přišel?
O.: „Honza!“



Věruška: třeme nevychlazené pivo o sebe: „Ty kozlové se mají nějak rádi!“
Ondra: „To protože jsou teplí!“



Jitka na tancích staré Anglie: „ Kluci, vy z toho nemáte duševní prožitek!“



Ivan na Lukyho: „Ty tancuješ jako vidlák!“



Zbyněk: Věruško, pojedeš v káře?“
Věrka: „Jsi blázen? To nemá tlumiče, byla bych naklepaná jako
řízek.“
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Pohybová průprava
8. 5. 2012
V úterý o státním svátku se konalo soustředění – pohybová průprava s Ivanem Bartůňkem
Účastníci: Zbyněk, Ondra, Lukáš, Zdenda, Tomáš, Verča, Bára, Kačka, Ráďa, Julča, Jitka,
Míša a také nová členka Dáša. A děti: Šárka, Nikča, Kačka, Káťa a Ondrášek
Hlášky:


Ivan na Lukyho: „ No vidíš, tys říkal, že to nejde, ale já naučím tancovat i
bernardýna!“
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Výročí obce Lažiště
26. 5. 2012
Poslední sobotu v květnu jsme byli pozváni na 660. výročí založení obce Lažiště na
Prachaticku. V této obci se slavilo už od rána, ale my měli přijet až na 16 hodinu a počítali
jsme s tím, že odtancujeme a jedeme zase domů, ale takhle to bohužel nebylo. Pan starosta
chtěl, abychom vystoupili v 5 hodin a pak znovu v 8 hodin, snažili jsme se ho marně
přesvědčit, že jsme s tím nepočítali. Nakonec nás zachránila kapela Vitějovičanka, která zde
hrála a nechtěla dvakrát přesunovat aparaturu.
Zatancovali jsme tedy Slováky, Papoušky, Boleslav, Zuzanu, Santa Ritu a Jump. Ve složení:
Zbyněk, Ondra, Lukáš, Verča, Bára, Ráďa, Jitka, Míša a Ondrášek. V tomto prostředí se
tancovala velmi špatně, protože náš „parket“ byl z kopce :-)
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Ražický pražec
2. 6. 2012
Tancovali jsme v Ražicích poblíž Písku. Když jsme tam přijeli, tak jsme měli opravdu krásné
přivítání, protože Zbyněk spal. Tak jsme ho vzbudili, šli si sednout a čekat na ostatní.
Nejdříve přijeli Kačka s Michalem, a pak na zbytek, kterým když jsme volali, tak nám
oznámili, že jsou ještě ve Strakonicích.
Dokonce jsme dostali i lístečky, že máme guláš, pivo a kafe zadarmo. :-)
Když přijeli, tak jsme se šli připravovat. Byli jsme v takovém stanu společně s kapelami,
takže jsme se tam sotva vešli. Podlaha na propadnutí, taky, že se Dáša propadla a tu nohu
nemohla skoro vyndat, a skoro všichni lidé na nás viděli, jak se převlíkáme :-D
Hrálo tam docela hodně kapel, jak třeba Schovanky, Harley, … a také tam tancovala ještě
dětská taneční country skupina Zlatá Lilie.
Po dotancování všech tanců jsme si chodili pro občerstvení (hlavně pivo :-D) a společně
tancovali. U některých jedinců, Jíťa a Zbyněk, to byli velmi zajímavé tance. :-D
Večer už jsme se začali pomalu rozjíždět k domovům. Byl to hodně povedený den ;-)
Tance:
Papoušci – Jíťa, Ráďa, Verča, Míša, Bára, Zbyněk, Kačka, Lukáš
Slováci – Verča, Bára, Ráďa, Lukáš, Zbyněk, Dáša
Line dance ''Emdžej'' – Míša, Jíťa
Jesusita – Ráďa, Zbyněk
Irsko – Verča, Kačka, Zbyněk, Bára
Kačka Line – kdo asi?! :-D
Zuzana – Bára, Ondra, Zbyněk, Míša, Lukáš, Ráďa (velice povedená výměna míst :-D)
Santa Rita – Kačka,
Zbyněk, Verča, Lukáš
Boleslav – Dáša, Bára,
Zbyněk, Ondra, Lukáš, Jíťa
Kankán – Verča,
Kačka, Bára, Ráďa

Jíťa,

Ráďa Tomášková
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Show na hradě
9. 6. 2012
Tancovalo tady hodně tanečních kroužků z DDM Strakonice. Od aerobiku, přes hip hop,
break dance a ještě mnoho dalších až k našim country tancům a jumpstylu.
Tak trochu jsme se nestíhali převlékat a už vůbec ne česat, takže jsme tancovali s
rozpuštěnými vlasy a bez náušnic :-D
Jako první se tancovala Zuzana (Zbyněk, Julča, Ráďa, Ondra, Lukáš, Míša). To bylo hodně
dobrý, protože na tom povrchu, co tam byl a ještě v těch podpatcích, se vůbec nedalo tancovat
a pár lidí si i vyvrklo kotník. Pak nastoupili naši malí následovníci (Kačka, Nikča, Ondra,
Kačka, Šárka). Ty jsem sice bohužel neviděla, protože jsme hodně spěchali, ale pak jsem
koukala na video a povedlo se jim to. :-) A nakonec se tancoval JUMP (Ráďa, Ondra, Lukáš,
Zdenda, Ondra). No tak ten se taky, až na pár malých chybiček, povedl.
Ráďa Tomášková
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Besídka DDM
11. 6. 2012
Na pondělí 11. 6. 2012 naplánovalo DDM Strakonice závěrečnou besídku pro všechny
kroužky DDM, aby se děti mohly pochlubit svým rodičům, co se za celý letošní rok naučily.
V případě nás, Opic, byla rodičovská účast velice chabá. Přesto jsme do našeho vystoupení
Zuzany dali všechno. Vystupoval Zbyněk, Lukáš, Ondra, Ráďa, Julča a Míša. A menší opičky
vystupovaly se svým novějším předtančením – Fut Sally. Odpoledne jsme si užili a snad se
nám vystoupení i povedlo.
Julča Zákostelecká
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Dance show
16. 6. 2012
Dne 16. 6. 2012 jsme se já a Jitka zúčastnily taneční přehlídky Dance Show ve Strakonicích
společně s naší choreografií s názvem Emdžej. Za výstup jsme obdržely památní list a
skleničku.
Po nástupu a odtančení naší lajny jsme ale už spěchaly do Hoslovic na rodeo za zbytkem
Opic. Přehlídka se mi velice líbila.
Míša Hálová
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Rodeo Hoslovice
16. 6. 2012
V sobotu jsme měli sraz ve 12 hodin v Hoslovicích, kde se konalo rodeo. My zde měli
v přestávkách vystupovat a dělat dětský den – již potřetí. Tentokrát to bylo nejhorší, protože
nám nechali jen malý prostůrek vedle pojišťováků, kteří zde měli pro děti trampolínu.
Všechny děti zajímala jen trampolína a my neměli vůbec chuť něco připravovat a vytvářet,
tudíž hry, které jsme měli připravené, zůstaly v bedně a perníčky, které byly pro děti, jsme
snědli my.
Tancovali jsme po první a třetí disciplíně. Po první to byla Zuzana a po třetí nejdříve
vystoupila Jitka s Míšou se svou line a hned po nich jsme zatančili Papoušky.
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Benefiční přehlídka Milevsko
17. 6. 2012
Taneční show pod širým nebem byl oficiální název akce, která se uskutečnila 17. Června
v amfiteátru milevského KD. Byla to charitativní akce, jejíž výdělek patřil holčičce, která trpí
Downovým syndromem.
Akce začínala ve 14 hodin a byla postavena do tří bloků. My jsme v prvním bloku tančili
Slováky, ve druhém Zuzanu, v prvním bloku se taky předvedli účastníci country tanečních
z Milevska a zatančili střídavý rufus. Na závěr celého programu jsme vtáhly na parket
tanečnice z Čížové a členky skupiny Farida a dokonce i některé diváky a společně jsme
zatančili country promenádu. Akce byla velmi vydařená. Odměnou za vystoupení nám byl
potlesk publika, výborný jahodový dort a hlavně pocit, že jsme mohli někomu pomoci
tancem.
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Otevření sálu TS
29. 6. 2012
V pátek 29. 6. 2012 byla naše skupina Osm a půl opice pozvána na oficiální otevření nové
podoby kulturního domu v Trhových Svinech. Přijeli jsme v následujícím složení: Zbyněk,
Ondra, Lukáš, Zdenda, Verča, Bára, Julča, Jíťa, Míša, Dáša. A z místních Opic dorazila Pája a
Zdeňka.
Dostali jsme obrovskou šatnu (oproti jiným) dokonce i se sprchou a vlastním záchodem většina Opic byla zcela unesená takovým komfortem. Zbyněk skoro celou akci uváděl. Učili
jsme jednoduché tance i „lajny“. I přes velké horko jsme jeli na 100%. Tancovali jsme:
Papoušky, Slováky, Emdžej, Jump, Irsko, Zuzanu, Santa Ritu, Jesusitu, Boleslav a Kankán.
Odpoledne jsme si užili, ale všichni se už těšili domů a na zmrzlinu.
Julča Zákostelecká
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Country bál Milavy
4. 7. 2012
První prázdninovou středu jsme se setkali u Zbyňka v 19,30 a půjčenou dodávkou jsme
vyrazili do kempu Luhy na Milavách. Jelo nás 8: Zbyněk, Ondra, Lukáš, Bára, Ráďa, Julča,
Míša a Jitka.
Na Milavy se na nás ještě přijela podívat Dáša, která ale netancovala. Na bále hrála kapela
WC Pauza a my tancovali v jejích přestávkách. Tancovali jsme 5 tanců: Slováky, Papoušky,
Zuzanu, Jesusitu a Kankán. Pak se ještě konala výuka, která byla velice zábavná, protože se
přidalo i několik malých dětí.
Na bále sice nebylo příliš mnoho lidí, ale my jsme si to stejně užili a hlavně jsme si
natrénovali tance na další den.
Po tancování jsme ještě dostali od pořadatele párky, ze kterých měli největší radost Lukáš
s Ondrou a Ráďou, protože jen ty je jedli.
Bára Nováková

60

Westernový den
5. 7. 2012
Tato akce se konala ve čtvrtek 5. 7. v Osadě Ježkův mlýn v Hoštci. Vydali jsme se tam hned
po odtancování všech tanců na
Milavách. Do Ježkova mlýna
jsme dorazili okolo třetí hodiny
ráno a hned jsme šli spát a
vzbuzeni jsme byli už okolo 7
ranní.
Byli jsme ve stejném složení jako
na Milavách: Zbyněk, Ondra,
Lukáš, Bára, Ráďa, Julča, Míša a
Jitka. Kromě tancování jsme také
pořádali dětský den. Na tom se
děti mohli například kreslit, házet
míč do pandy, nebo běhat závod
na umělých koních.
Už od rána bylo hrozné horko a i
přesto zůstávalo v areálu spoustu
bláta z předchozích dní. Tancovat
jsme dle programu měli třikrát po
třech tancích.
1. Blok: Slováci, Line = Emdžej, Santa Rita
2. Blok: Zuzana, Jesusita, Papoušci
3. Blok: Irsko, Boleslav, Kankán

Na vystoupení jsme se převlékali v autě, tudíž je jasné, že tam zavládl neuvěřitelný zmatek.
První část jsme zatancovali v pohodě. Snažili jsme se usmívat, ale kvůli kamenům a blátu,
které bylo na parketě (=cestě) jsme občas museli dělat pořádné škleby.
Díky vzniklému hodinovému zdržení v programu jsme se rozhodli si jít před vystoupením na
chvilku zdřímnout do indiánského teepee.
Byl pro nás šok, když nás Zbyněk vzbudil, že po jedné písničce, kterou zahraje kapela, máme
jít tancovat. I přes spěch jsme to zvládli. Pak nastal ještě další zmatek vyvolaný moderátorkou
programu, ale nakonec to vyšlo.
Pak začalo příšerně pršet, bouřka a na chvilku vypadla i elektřina. Po té už bylo takové bláto,
že nám museli přidělit šatnu, jinak bychom se do kostýmů ani nepřevlékli. Irsko a Boleslav
jsme odtancovali ještě na rozblácené cestě, ale kankán jsme tančili už na betonu, kde to bylo
mnohem lepší.
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Pak už jsme se, co nejrychleji sbalili a vyrazili na cestu, ještě před tím nám ale fotografka
předala pár svých profesionálních fotek. Když jsme vyrazili, bylo třičtvrtě na 9. Po cestě ještě
vládla bouřka a 3x jsme museli volat hasiče kvůli stromům na cestě.
Nakonec jsme v pořádku dorazili do Strakonic, rozebrali jsme si své věci, rozloučili se a už
jsme se všichni těšili do svých postelí.
Bára Nováková
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Novákfest
20. 7. 2012
V pátek 20. července jsme byli pozváni na Novákfest, který se uskutečnil v Oldřichově u
Písku. Byla to akce, kde vystoupila celá řada kapel, jako například Barbecue, Nočník, či
Kvintet Písek. Naším úkolem bylo tancovat vždy, když se kapely měnily. Zúčastnili jsme se
ve složení: Verča, Bára, Kačka, Míša, Monča, Zbyněk, Lukáš a Ondra.
Festival se konal v krásném prostředí za vesnicí a nám „propůjčili“ krásnou červenou šatnu,
dokonce i se zrcátky = moje auto:-) Takže převlékání stálo opravdu za to. Zatančili jsme
Slováky, a protože na trávě se tancovalo opravdu dobře, nedotočili jsme se a skončili
obráceně. To jsme ale ještě nevěděli, že bude hůř. V další pauze jsme tancovali Zuzanu,
potom Boleslav s Kačky line a jako poslední vstup byl kankán. Ten už jsme tancovali za deště
na mokré trávě, takže jsem to taky jednou neustála a skončila na zemi:-)
Ale jinak to byla akce povedená a třeba se tam příští rok podíváme znovu.
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Rodeo Plástovice
21. 7. 2012
Další rodeo, na kterém jsme vystupovali, se konalo v Plástovicích u ČB, kde jsme byli už
vloni. Přijeli jsme sem v 11 hodin a to ve složení: Zbyněk, Ondra, Verča, Monča, Míša a
Dáša. Když jsme uviděli program, nebyli jsme nadšení, protože druhý vstup jsme měli mít až
v 18 hodin a to už jsme mysleli, že budeme dávno doma. Během programu jsme měli nejen
vystupovat, ale po disciplínách i předávat ceny jejich vítězům.
První vstup jsme měli mít až v 13,30, takže jsme ještě v klidu odjeli na otočku do Holašovic a
do Křemže, kde se kluci vyřádili na autodromu. Po příjezdu do Plástovic jsme se rychle
převlékli a hned šli vystupovat a to se Slováky. Hned po nich jsme předali ceny jezdcům a
měli zase pauzu, takže jsme jeli na oběd. Po návratu jsme zase předávali ceny a pak
z nenadání i tancovali, protože se vyskytla mezera v programu a moderátor na nás volal, zda
nechceme jít vystupovat hned. A my chtěli. Takže Zuzana přišla z nenadání. Pak už jsme
uklidili kostýmy a i naši šatnu (=zase auto) a vyrazili jsme domů.
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Slavnosti chleba
28. 7. 2012
V půlce prázdnin jsme se zúčastnili slavností chleba v Lenoře. Sešli jsme se zde ve 12 hodin a
od 13 jsme měli vystupovat. V této době zde hrála kapela WC Pauza a my tančili v jejích
přestávkách. Tentokrát jsme dostali dobrou šatnu – byla to knihovna v prostorách obecního
úřadu a byly to tři místnosti. Dokonce zde byl i prostor na to, abychom si vystoupení
vyzkoušeli. Tancovali jsme několik tanců ve složení: Lukáš, Ondra, Verča, Bára, Julča, Ráďa,
Monča, Míša a Dáša. Zbyněk se vymluvil na bolavá záda a na tomto vystoupení pouze pouštěl
hudbu.
Zatancovali jsme Papoušky, Irsko, Zuzanu a na konci Slováky. Slováky tancovali ve složení
Lukáš, Ondra, Ráďa, Julča, Míša, a Dáša a já jsem se nejdřív zděsila a pak jsem se bavila až
do konce. Nevím, co se stalo, ale
byli zpřeházení už od začátku, nikdo
nevěděl, kam má jít. Nebylo jasné,
která holka tancuje pozici kluka,
atd. Takže bylo jediné štěstí, že
Ondra s Lukym nikdy nevyšli na
sebe, a že to vůbec dotancovali. Ale
diváci to snad nepoznali, nebo
alespoň nevěděli, že to má být
správně úplně jinak.
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Letní soustředění
12. – 16. 8. 2012
Účastníci: Zbyněk, Verča, Bára, Julča, Ráďa, Kačka, Monča, Dáša, Ondra, Luky (od St),
Ondrášek, Kačka Š., Kačka M., Terezka, Kristýnka, Dáša Prokopová a Ema Landsingerová

NEDĚLE
V neděli 12. srpna začalo naše
letní soustředění. Ve 12 hodin
měli sraz velcí v DDM ve
Vodňanech. Ve dvanáct jsme zde
byli všichni až na Zbyňka
s Julčou. Po chvíli dorazila i paní
z DDM, která nám předala klíče.
My jsme si půjčili míč a šli jsme
si zapinkat volejbal. Mezi tím
přijela Míša Modálková, kterou
jsme měli domluvenou na
dodělání choreografie Tornádo
z Tennessee. Ještě chvíli jsme
počkali na Zbyňka a pak jsme
hned začali tancovat.
Nebyl nás plný počet a navíc
někdo
choreografii
vůbec
neuměl, takže jsme Míšu naštvali
hned na začátku. Což nebylo
divu, protože jsme to nebyli schopní dotancovat. Takže jsme to projeli na počítání, pak na
hudbu a pak už jsme na to šli i s Míšou. Do večera se nám to podařilo dodělat. Pak jsme ještě
Míše zatančili kankán a ta nám řekla pár tipů na to, jak ho vylepšit. My jsme ho pak
s holkama asi do půlky předělaly.
Když Míša odjela, vypravili jsme se na nanuka, zahráli jsme si aktivity, a pak jsme společně
šli na večeři do restaurace na náměstí, kde jsme hromadně popřáli Ondráškovi k narozeninám.
Hlášky:


Servírka: „Máte všechno?“
Julča: „Jo, až na to jídlo!“
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PONDĚLÍ
V pondělí jsme vstávali v půl osmé, Zbyněk přinesl snídani, takže jsme se nasnídali a čekali,
až postupně dorazí zbytek opiček. Dorazila Dáša, Dáša, děti a na dnešek taky Janča. Asi v 9
hodin jsme začali tancovat, s Dášou, Kačkou a Jančou jsme si vyzkoušeli Tornádo, abychom
Pavla nenaštvali stejně jako Míšu.
Pavel Lhotský dorazil asi v 10 hodin. A všechno to začalo rozcvičkou, která byla opravdu
náročná :-). Pak
jsme
pokračovali
nácvikem
poskočného kroku,
polky a dalších
důležitých
kroků.
Pak
následovali,
kroužky a řetěz.
Pavel s námi také
prošel Tornádo a
upravili jsme pár
kroků. A čas se
našel i na kankán,
který jsme společně
s Pavlem dodělali.
Pak už přijel Zbyněk
a přivezl oběd, na
který se všichni už
těšili.
Byl
to
vepřový špíz s rýží
pro velké, noky
s kuřecím masem a
smetanou pro děti a vegeteriáni měli zeleninový salát.
Po obědě byla chvíli pauza a pak se zase pokračovalo v tanci až do večerních hodin. Pavel se
střídavě věnoval velkým a malým. K večeři bylo grilované maso.
Hlášky:


Kristýnka: „A mám ti říkat Pavle, nebo strejdo?“
Pavel: „ Třeba strejdo!“
Kri.: „ A strejdo pouštíč někdy kozy ven?“



Ondra: „ Kristýnko, ty jsi slepice!“
Kr.: „Nene, nejsem slepice, já totiž nesnáším vajíčka!“
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ÚTERÝ
V úterý se vstávalo v 8 hodin a já
s Bárou jsme přivezly snídani.
Tancovat se začalo asi v 9 hodin.
Nejdříve jsme tancovali všichni
společně – jednoduché country
tanečky a potom si vzala Kačka
děti ven a tak s nimi tančila.
Střídala to a chvíli tancovala
s Kristýnkou a Terezkou a pak
zase
cvičili
s Kačkama
a
Ondráškem novou choreografii.
S Kačkou byla venku i Dáša a
Ondra, kteří jí asi pomáhali, nebo
se flákali, to já nevím.
Já, Bára, Monča, Julča a Ráďa
jsme
v sále
nacvičovali
a
upravovaly kankán, tentokrát už
v kankánových sukních. Asi v půl druhé přivezl Zbyněk oběd – tentokrát to byly knedlíky se
špenátem a masem. Odpoledne jsme tancovali už jen chvíli, konečně dorazil Lukáš, takže
jsme tancovali Tornádo v plné sestavě. Pak Zbyněk připravil večeři – grilované klobásy a
párky.
Ve čtyři hodiny jsme třemi auty odjížděli na zmrzlinu, koupání a nakonec i do divadla.
Koupání probíhalo v Hněvkovské přehradě, ke které vedla cesta vskutku zajímavá – chudáci
my řidiči. Koupali se děti a pak jen Bára, Zbyněk a Ráďa, kteří si to užili a doplavali až na
druhý břeh ke skalám. Pak už se rychle převlékli z plavek a vydali jsme se do Týna nad
Vltavou na otáčivé hlediště, kde jsme měli zamluvené lístky na komedii Na tý louce zelený.
Ještě před divadlem jsme se prošli po Týně a v jedné venkovní zahrádce jsme si objednali 14x
kofolu. Pak už přišlo na řadu hezké divadlo, při kterém usnuly obě malé holky a pak cesta do
Vodňan, při níž už spalo lidí víc. Pár lidí dlouho do noci nespalo a bavili se, například
aktivitami.


Dáša na začátku divadelního představení: „Bude se to točit celou dobu? Nebo to i
zastavuje?“



Kristýnka při procházce Týnem: „Já jsem blíženec, co ty?“
Zb.: „Býk“
Kri.: „A ty?“
Kačka Š.: „Šímáková.“



Aktivity – Luky x Monča
M: „ Je to velký a třeba smíchaný člověk se psem a je z toho robot.
L: „Mamut“
M: „Jmenuje se tak energy drink“
L: „Monster.“
M: „Ještě jinak.“
L: „ Monster energy.“
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STŘEDA
Ve středu jsme vstávali zase
v osm hodin a hned od rána se
tancovalo,
nejdříve
všichni
společně a pak byla zase Kačka
s dětmi venku, kde nacvičovali
svou
choreografii.
Velcí
tancovali v tělocvičně a dnes to
bylo především Irsko, které jsme
dali dohromady v 8 lidech.
Začali se ho učit dokonce i kluci.
Oběd
jsme
dnes
měli
z vodňanské restaurace Zlatý
soudek a na výběr byl
hejtmanský měšec, husarská
roláda nebo dukátové buchtičky. Po obědě někdo odpočíval, někdo si hrál a někdo šel do
města na zmrzlinu a nakoupit.
Ve dvě hodiny jsme znovu začali na dvě hodinky tancovat a to především tance na večerní
vystoupení. Pak už se začal připravovat stan a sezení na večer a já s Bárou a Dášou jsme
připravily tousty na večeři. Od 18 hodin začala zábava a prezentace našeho sdružení, k tanci
hrála kapela M.H.S. Plzeň. Večer se tančily tyto tance, v tomto složení a v tomto pořadí:
Papoušci: Julča, Monča, Verča, Bára, Ráďa, Dáša, Ondra, Lukáš
Slováci: Verča, Bára, Ráďa, Julča, Monča, Dáša
Děti: Kačka, Kačka, Kačka, Ondrášek
Jesusita: Zbyněk, Julča
Tornádo z Tennessee: Verča, Ráďa, Bára, Dáša, Zbyněk, Julča, Monča, Ondra, Kačka,
Lukáš
Jump: Lukáš, Ondra, Kačka, Ráďa, Ondrášek
Irsko: Verča, Julča, Ráďa, Monča, Dáša, Kačka, Zbyněk, Bára
Zuzana: Zbyněk, Lukáš, Ondra, Dáša, Monča, Bára
Boleslav: Zbyněk, Ondra,
Lukáš, Verča, Ráďa, Bára
Kankán: Verča, Ráďa,
Julča, Bára, Monča
Hlášky:


Verča: „Dělali jste
obkročák?“
Luky: “Ne, já se
bojím...
Ne
jako
obkročáku, ale že mi
Bára vymlátí zuby!“
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ČTVRTEK
V 00,30 jsme dohráli aktivity, které jsme začali hrát už ve středu v noci ve složení Lukáš +
Bára, Verča + Julča, Monča + Dáša + Ondrášek, Zbyněk + Dáša. Ráno se vstávalo v osm
hodin a začalo se tancovat a tancovalo se pouze do oběda, který nám přivezli ve dvanáct
hodin. Dneska byl na výběr vepřový plátek na černém pivě, kuřecí nudličky po mexicku a
zapečené těstoviny.
Po obědě se už začalo uklízet a dávat DDM do původního stavu, naštěstí jsme nemuseli
vytírat atd. Takže si každý posbíral a zabalil své věci a umyli jsme nádobí a uklidili ho do
kuchyňky a pak už každý mohl odjet domů. Někdo šel ještě ve Vodňanech na zmrzlinu.
Myslím, že to byla velice povedená akce s partou prima lidí a prostory a počasí ve
Vodňanech bylo také super.
Hlášky:


Lukáš: „Ondrášku, schválně, že mě nezvedneš ze země!“ O. to zkusí a nezvedne
ho.
On.: „Ty se schválně držíš u země!“



Kačka Š.: „Nikdo nechce jít tancovat...Kačka tam sedí jak nafouknutá bukvice...“

Všechny Opice, které byly na soustředění!!

Jak jsme hráli
aktivity
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Výuka dětí
25. 8. 2012
Poslední prázdninovou středu proběhla naše poslední akce tohoto školního roku. Jednalo se o
výuku 33 dětí z příměstského tábora ve Vodňanech, kteří přijeli za námi do DDM Strakonice.
Zbyněk se této akce neúčastnil a celé to dostala na starost Ráďa. Hned po jejich příjezdu jsme
zatančili Zuzanu a pak Ráďa děti přivítala a hned je zapojila do tance. Vše to začalo
promenádou, která byla vzhledem k počtu dětí udělaná, co nejjednodušeji.
Až do jedné odpolední se tancovalo a to na střídačku, výuka, vystoupení a také nám děti
ukázali, co umí zatancovat oni. My jsme děti naučili rufus, Karamelku, Bruslící, Zuzanu,
Vykopávací, Střídavý tanec a také základní krok jumpstylu. A zatančili jsme jim Zuzanu
(Verča, Lukáš, Ondra, Míša, Monča, Bára), Boleslav (Bára + Luky, Verča + Ráďa, Ondra +
Monča), Slováci (Monča, Bára, Verča, Ondra, Ráďa, Míša), Jump (Ondra, Lukáš, Bára,
Ráďa). Pak děti ještě přesvědčili Lukáše, aby jim ukázal salto.
Pak už paní ředitelka přivezla oběd a po něm se vodňanští sbalili, šli na zmrzlinu a pak na
vlak.
Hláška:


Lukáš se připravuje na salto a nějaký kluk prohlásí: „Co když se zabije?...To bude
asi problém!“
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Účast na vystoupeních za šk. rok 2011 / 2012
3.IX

1.X

1.X 4.XI 12.XI 14.XI 18.XI 25.XI 26.XI 9.XII 14.XII 17.XII 31.XII

Hobby Hosl Kes. tan. Bl.
Zbyněk
Kačka
Verča
Bára
Ondra
Lukáš
Julča
Ráďa
Míša
Jitka
Zdenda
Dáša
Monča
Tom
Zdeňka
Pája
Martin

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

ČB
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

Znoj. Stráž Hol.
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

DDM Zál.
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Ln

Zbyněk

Vol.

Sv.J. ČB

Mil

1
1

1
1

1

1

1

Kesř.
1
1

1
1
1
1
1
1
1

6.IX 11.VI 16.VI 16.VI 17.VI 29.VI
TS

1

1

1

1

1

Verča

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bára

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ondra

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lukáš

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ráďa

1

Míša
Jitka
Zdenda

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

Hosl. Mil

1

1

1

DDM D.s.

1

1

1

1

1

Julča

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Vim. CSDC Laž. R.pr. Hrad
1

1
1

Vol

1

Kačka

1

SZeŠ St

18.II

1

18.II 25.II 16.III 25.III 26.III 31.III 21.IV 27.IV 26.V 2.VI
Vol.

Sil.
1
1
1
1
1

1

1

1
1

DD

13.I 25.I 21.I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Dáša

1

1

Monča
Tom

1

1

1

Zdeňka

1

Pája

1

Martin

1
1
1

1
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4.VII 5.VI 20.VII
Mila. osa
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

Old

21.VII 28.VII 23.III 15.VIII
Plásto. Len

1
1
1
1
1
1

Rejta Vodň

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

25.VIII
Strak.

celkem

1
1
1
1
1
1

1

36
23
25
28
26
23
19
24
19
13
15
5
5
9
3
10
1

Zbyněk
Kačka
Verča
Bára
Ondra
Lukáš
Julča
Ráďa
Míša
Jitka
Zdenda
Dáša
Monča
Tom
Zdeňka
Pája
Martin

