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„Opice nejsou jen kroužek, ale životní styl.“
Kája Švarc
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Školní rok 2012 - 2013
Název souboru: Osm a půl opice
Místo tréninku: DDM Strakonice, České Budějovice Riegrova 51, ZŠ Zdíkov, DDM
Vodňany
Doba tréninku:


St: velcí: 17,00-20,00 - NE (Zbyněk)



Zdíkov Děti: 16,30-18,30 – PO (Ráďa)



ČB všichni: 19,30 – 21,30 – PO (Zbyněk)



St přípravka: 16,30 – 17,30 – ÚT (Julie)



St děti: 17,30 – 19,00 - ÚT (Julie)



Jump style: 19,00 – 20,30 ÚT (Zdenda)



Vodňany všichni: 17,00 – 18,30 ST (Monika a Ondra)



Milevsko všichni: 16,15 – 17,45 ČT – lichý (Zbyněk)



Čestice všichni: 17,30 – 18,30 ČT (Verča)

Členové:
STRAKONICE
Zbyněk Mařík

Dagmar Procházková

Veronika Nováková

Monika Chalušová

Barbora Nováková

Karolína Křišťanová

Kateřina Kvasníková

Lucie Hlinšťáková

Zdeněk Košta

Jana Jindrová

Julie Zákostelecká

Anna Velková

Radka Tomášková

Ondřej Tomášek

Tomáš Vonášek

Kateřina Šimáková

Ondřej Havlena

Kateřina Mikasová

Lukáš Havránek

Nikola Abrahámová

Michaela Hálová

Šárka Piklová

Klára Horáková
David Kazda
Barbora Klečková
Kateřina Klečková
Tereza Mikasová
Lucie Procházková
Michaela Procházková
Tereza Řehořová
Kristýna Šochmanová
Denisa Matoušková
Adéla Holmanová

Setkání pod mostem
8. 9. 2012
První akce letošního roku a hned naše akce – Setkání pod mostem v Nových
Kestřanech, akce, kde měli hrát 3 country skupiny a my to měli doplňovat tancem, akce
pod širým nebem ve skvělé atmosféře. Jen kdyby ty lidi nebyli tak líní. Nakonec to
dopadlo tak, že přišlo asi 15 platících lidí, takže třetí kapelu jsme zrušili a k tanci nám
zahráli Neznámi ze Slovenska a pro nás už klasická WC Pauza.
My jsme si taky zatancovali – jako první Slováky, Papoušky a taky Zuzanu. Pak jsme
usoudili, že tancovat dál nemá cenu a zbytek večera jsme se už jen bavili. A kdo se
zúčastnil? Zbyněk, Verča, Bára, Dáša, Monika, Míša, Lukáš a Ondra.

9. 9. 2012 – první zkouška velkých ve Strakonicích

Tancování Čestice
20. 9. 2012
Od září 2012 vznikl další kroužek a to tancování v Česticích. Původně bylo určené pro
seniory, ale postupně se z něj vyvrbilo tancování pro všechny. Vedu ho já a vše to byl
výmysl naší tety, která chtěla i v důchodu něco aktivně dělat. Nějaké to přemlouvání jí
to stálo. Pořád jsem váhala, jestli by vůbec někdo přišel, ale nakonec jsem se nechala
zlomit, teta obešla pár důchodkyň v Česticích, já vyrobila plakátky a už tady byla první
informativní schůzka, na kterou jsem pozvala i Opice, abychom ukázali, co umíme.
Přišlo asi 10 lidí, což jsem považovala za úspěch. V průběhu zkoušky jsme s Opicema
zatancovali Zuzanu, Slováky, Boleslav a Jesusitu. Všechny přítomné jsme zatáhli do
tance, což neočekávali a naučili jsme se Zuzanu, karamelku, rufus a zatancovali jsme si
také promenádu. Zkouška proběhla v pohodě a já jen doufala, že jsme je neodradili a
přijdou příště zas 

21. 9. 2012
V září začaly některé Opice chodit do
tanečních – někdo poprvé, někdo
podruhé a někdo i potřetí
Chodili: Ondra, Bára, Lukáš, Míša,
Ráďa a Julča

25. 9. 2012
První zkouška dětí i dětiček
Děti: Kačka Š., Kačka M, Šárka, Nikča, Anička a Ondrášek
Dětičky: Klárka, Davídek, Barča, Terezka, Lucka, Míša, Terezka a Kristýnka

Milevsko
27. 9. 2012
Tento den se konal 1. trénink country milevských důchodců v tomto školním roce.
Letos budou tréninky opět každých 14 dní. Zkoušky budou začínat ve čtvrt na 5 a trvat
do třičtvrtě na 6.
Dnes se je vydali
učit Zbyněk a
Bára. Přišlo 18
lidí,
spousta
nových, kteří loni
nechodili.
Dokonce
tam
nebyli jen samé
dámy, ale i 4
chlapi.
Zopakovali jsme
se
staršími
tanečníky tance
z loňska a pak
jsme je začali učit
i
ostatní.
Tancovali
jsme
Rufuse, Zuzanu a
line
dance
Karamelu.
Myslím, že se vše tance líbily.
BÁRA

Pouť Strakonice
29. 9. 2012
Sobota o strakoňské pouti patřila i DDM Strakonice. Jednotlivé kroužky se zde mohly
prezentovat 3x během dne. Jednalo se o blok vystoupení 2x před DDM a také jednou na
parkovišti u nemocnice. Vypadalo to asi tak, že my vždy zatancovali jeden tanec a pak
zase jiný kroužek a pak zase my a takto probíhal celý blok.
My tancovali: Irsko, Jump,
Papoušky, Slováky, Zuzanu a
Boleslav,
Ve složení: Bára, Ondra, Míša,
Ráďa, Monča, Zbyněk, Verča,
Lukáš, Ondrášek, Kačka M. a
Kačka K.
U nemocnice Zbyněk nebyl, ale
vše bylo naplánováno bez něj, jen
kdyby Míša chodila včas. Museli
jsme
kvůli
tomu
narychlo
zaimprovizovat a odtančit Irsko
pouze ve 4. Další tance už stihla,
ale byla neučesaná, bez silonek a
v teniskách.
Nakonec vše ale dopadlo dobře a
vystoupení se líbilo. Ale příště
radši v klidu a bez stresu!

Liga proti rakovině
1., 2. 10. 2012
První dva dny v říjnu se uskutečnily dny proti rakovině s názvem „Liga proti rakovině“
a to na parkovišti pod Markétou ve Strakonicích.
Vystoupení se zúčastnily dvě zcela nové tanečnic. Starší Anička si zatancovala
v Zuzaně a Boleslavy a malá Anička pouze v Zuzaně. Své druhé vystoupení si s námi
odtancovala i malá Kačka. Všem se vystoupení moc povedlo a holky se snažily, aby nic
nepokazily. Jinak jsme zatancovali ještě Slováky, Irsko a jump.
V pondělí jsme byli ve složení: Zbyněk, Lukáš, Ondra, Monča, Zdenda, Bára, Kačka, a
obě Aničky. V úterý vystřídala Báru Dáša a jump odtancovala Kačka K. Už v pondělí
jsme si všimli Kosatek, tak jsme jim poslali pozdrav a poděkovali za to, že jsme s nimi
mohli spát
MONČA

5. 10. 2012
1. prodloužená letošního tanečního kurzu ve Strakonicích, na fotce všechny Opice, které
se jí zúčastnili: Ondra, Jana, Lukáš, Julča, Zbyněk, Bára, Anička, Verča, Míša, Zdenda a
Anička

12. 11. 2012
Ráďa s Julčou na 6. lekci tanečních

Rodeo Hoslovice
6. 10.2012
Dne 6. října jsme měli vystoupení v Hoslovicích na rodeu. Bylo strašné horko, Já
přijela okolo 11. hodiny a našla jsem Ondru, který tady byl asi od rána. Ostatní přijeli
asi až v 13 hodin. Okolo půl druhé jsme se šli k autu převléci a tam jsme si to ještě
několikrát projeli.
Teprve potom jsme šli ke koralu čekat, než nám dají povolení., A protože se Ondrovi
zdálo, že jsem moc hyperaktivní, stačil mě ještě svázat. Dobře, že to stihl do začátku.
Když jsme dotancovali Zuzanu, měla jsem skoro do večera volno. Mezitím ostatní
tancovali Slováky a Irsko. Ten čas jsem trávila s Barčou, Maruškou, Honzou, Arčíkem,
Bakem a dalšími. Prošla jsem si stánky a podívala jsem se i do stájí.
Bylo to skoro k neuvěření, jak ten den rychle utekl. Sice jsem celé odpoledne strávila
mezi koňmi, ale kdyby to šlo, ten den bych si zopakovala. Když rodeo skončilo,
pomohla jsem uklidit stánky a jeli jsme domů. Po cestě jsem jen vzpomínal na ten
krásný den.
Zúčastnili se: Dáša, Monča, Anička, Míša, Lukáš, Ondra, Zbyněk.

Dvorana
12. - 14. 10. 2012
V termínu od 12. 10. do 14. 10. 2012 jsem se zúčastnila festivalu country tancování v Praze s
Davidem Millstonem a Jitkou Bonušovou. Z naší skupiny Osm a půl opice jsem tam byla
spolu se Zbyňďou , Monikou, Aničkou a Ondrou.
Do Prahy jsme přijeli v pátek kolem 18hod. Přijeli jsme do ZŠ, kde jsme se ubytovali. Večer
bylo od 20:30hod zahájení a tancování s Davidem Millstonem a Jitkou Bonušovou. Večer
jsme skončili kolem 23hod.

V sobotu po snídani jsme měli lekce tancování, potom jsme šli na oběd a po obědě jsme zase
tancovali. Po večeři po půl osmé měli vystoupení jednotlivé taneční skupiny, potom se konal
country bál. K tanci nám hrála skupina „Stará almara“. Večer byl ukončen kolem 23hod.
V neděli dopoledne jsme měli lekce tancování a v půl jedné byl festival zakončen. Potom
jsme šli na oběd a po obědě jsme jeli domů.
Na takovém festivalu jsem byla poprvé a moc se mi tam líbilo. Užila jsem si se všemi spoustu
legrace a hezky jsem si zatancovala. Bylo to moc fajn.
KAČKA M.

Prodloužená Strakonice
Tento zápis měl psát Ondra – ale nedodal ani po roce!!!

Vystoupení na prodloužené ve Strakonicích. kde se tancovalo Loco ve složení
Bára, Ráďa, Lukáš, Ondra a Ondrášek

Taneční Strakonice
9. 11. 2012
9. listopadu jsme byli zase v tanečních, tentokrát nejen jako diváci, ale i jako
vystupující. Bylo a to country lekce a my zde vystupovali s Tornádem. Nejdříve
probíhala klasická lekce, ale tančilo se na country hudbu, naučili se country
čtverylku a tanec Kanada. Po přestávce jsme vystupovali a pak hned jsme
naučili všechny účastníky tanečních čtverylku s probíháním.
Pak jsme měli půlhodinovou pauzu a po ní se vše opakovalo. Tancovali: Verča,
Ráďa, Bára, Dáša, Ondra, Monča, Míša, Lukáš, Zbyněk a Julča – na druhé lekci
Julču vystřídala Kačka M.

Maturák – SPŠ Písek
10. 11. 2012
V sobotu jsme vystupovali na maturitním plese Střední průmyslové školy Písek
v písecké družbě. Byl to zároveň Ondrův maturák. Takže jsme zde byli nejen
jako vystupující, ale i jako diváci 
My jsme maturitní ples zahájili a to tancem Tornádo z Tennessee. Zbyněk
nezapomněl upozornit moderátora na skutečnost, že s námi tancuje jeden
z maturantů. Krom něj tancovala Monča, Míša, Julča, Verča, Bára, Ráďa, Dáša,
Zbyněk a Luky. Po nás už nastal slavnostní okamžik pro maturanty a dále ples
plynul v klasickém duchu maturáků. A nám se tam moc líbilo a všichni jsme si
samozřejmě zatancovali s maturantem.

Domov seniorů
12. 11. 2012
V pondělí 12. listopadu jsme se zúčastnili vystoupení v Domově seniorů na Jezárkách. Na
akci jsme se podíleli spolu s keybordovým kroužkem a probíhalo to asi takto.:
Boleslav: Zbyněk + Julie, Ondra + Anička, Lukáš + Bára
Fut Sally Lee: Kačka, Kačka, Šárka, Nikča, Ondrášek
Kapela
Jesusita: Zbyněk + Julie
Zuzana: Ondra, Verča, Monika + Kája, Kačka, Ráďa
Kapela
Irsko: Verča, Monika, Ráďa, Bára
Jump: Zdenda, Lukáš, Bára, Ráďa – ta to odtancovala v podpatcích! 
Kapela
Slováci: Bára + Monika, Verča + Julie, Ráďa + Kačka
Kalup polka: Verča + Bára, Monika + Ráďa, Ondra + Kája, Zbyněk + Julie
PREMIÉRA tohoto tance na vystoupení
Kapela
Santa Rita: Verča
+ Lukáš, Ondra +
Monika
Kapela
Vystoupení bylo
velmi těžké na
převlékání
a
rychlost. Vznikal
velký
chaos
v převlékání, ale i
přesto
mělo
vystoupení dobrou
atmosféru
a
úspěch,
Na
divácích
bylo
vidět, že jsou rádi,
že jsme za nimi
přišli.

Country bál TS
16. 11: 2012
V pátek 16. 11. se konal Country bál v Trhových Svinech.
Účast sice nebyla nijak závratná, ale večer se i tak opravdu vydařil. Naše sestava (Zbyněk,
Verča, Monča, Dáša, Kája a Kačka) tancovala v přestávkách kapely Patrola. Zatancovali jsme
Zuzanu a Slováky. Poté jsme několik tanců naučili i hosty a ty to jak vidno bavilo:-).
Před samotným hřebem večera nám zbylo ještě rozdat tombolu, která byla opravdu bohatá.
Mimo jiné i vlastnoručně pečené dorty od Verči.
Po půlnoci už přišlo ono překvapení večera: kankán v podání Verči, Monči a Dáši. Všem se
moc líbil, a hlavně pánům.
Než jsme se vypravili zpět na cestu směr Strakonice, strávili jsme ještě nějakou dobu na
tanečním parketu. Tancovali jsme a blbli - což opičákům vážně jde:-). Potom už nám ale
zbylo jen se sbalit, naložit kostýmy a zbytky tomboly a frčet domů.
KÁJA

Pyžamová párty Strakonice
17. 11. 2012
V sobotu 17. listopadu se konala pyžamová
párty, která začala v 15 hodin v DDM ve
Strakonicích. Dětí přišlo hodně a přinesli sebou
dobrou náladu. Jako pokaždé přišla zahrát WC
Pauza, První zahájily vystoupení malé opičky:
Kačka, Nikča, Ondra, Kačka a Anička, která
měla premiéru s námi.
Děti měly možnost si zahrát hru a tento rok se
zapojily i rodiče. Potom vystupovaly děti
z kroužků DDM a ukázaly, co se naučily. WC
Pauza zahrála tři písničky a přišly velké Opice,
které měly připravený tanec Tornádo
z Tennessee: Julča, Monča, Míša, Barča, Dáša,
Verča, Ráďa, Zbynďa, Ondra a Lukáš. Na konci
pyžamovky dostaly všechny děti balónek.
KAČKA Š.

Country bál Holubov
17. 11. 2012
V sobotu
17.
listopadu
2012
jsme
se
již
podruhé
zúčastnili
bálu
v Holubově.
Letos
s Irským
tancem
a
Tornádem.
Ze
Strakonic
jsme
vyrazili v půl 6
dvěma
auty.
Jedno
řídil
Zbyněk a druhé
Verča. Na bále
byli Ráďa, Lukáš,
Ondra,
Verča,
Barča, Zbyněk,
Julča,
Dáša,
Monča, Míša a Lucka. Když jsme dorazili na místo, stihli jsme si tance vyzkoušet na sále. Pak
už začal samotný bál, kde k tanci hrála kapela Patrola.
Představení se vyvedlo a zábava byla výborná. Výhry v tombole všechny rozveselili. Po
okružní jízdě okolo Šumavy jsme přijeli asi ve dvě hodiny v noci domů. Podle potlesku, který
jsme si vysloužili, se vystoupení všem líbilo a my už se těšíme na další rok!
Hlášky:



Lucka: “Babička mi zakázala jezdit s mladými lidmi.”
Barča: “Tak to se Zbyňkem můžeš!”
Lucka+Ráďa : “My chodíme na Osm a půl mouchy.”

Kdo měl nevýherní lístek v tombole – našel vtip:

LUCKA

Pyžamová párty Vodňany
18. 11. 2012
Zbyněk a Julča byli na pyžamovce v
DDM ve Vodňanech. Dětem hrála
pro zábavu dětské pohádkové
písničky kapela WC Pauza. Kroužky
DDM tam měly vystoupení a i Julča
se Zbyňkem se tam předvedli s
Jesusitou.
JULČA

Taneční ČB
19. 11. 2012¨
V pondělí 19. 11: jsme opět
vystupovali
v tanečních,
tentokrát u Kohoutů v Českých
Budějovicích. Probíhalo to
úplně
stejně
jako
ve
Strakonicích. V 1. polovině
tančili tance na country hudbu a
naučili se Kanadu a malou
čtverylku. Po přestávce jsme
zatančili Tornádo ve složení:
Verča + Julča, Bára + Dáša,
Zbyněk + Kačka, Lukáš + Míša,
Ondra + Monika. Po té jsme je
naučili čtverylku s branami, Pak
zase tancovali a po té jsme
s nimi
zatančili
střídavého
rufuse. Pak už lekce končila a
nám přijela večeře – objednaná pizza. A od 8 hodin vše začínalo znovu.

Milevsko
22. 11. 2012
Ve čtvrtek 22. 11. se opět konalo Milevsko s důchodci. Ve čtvrt na 5 se tam sešli Zbyněk,
Julča, Bára a Kája se 14 Milevskými tanečníky. Všichni byli po 14 dnech natěšení na další
tančení.
Na úvod jim Julča se Zbyňkem na ukázku zatancovali Jesusitu. Zatancovali jsme si s nimi
spoustu tanců, které už znali: Všechny 3 Zuzany, rufuse, karamelu, vykopávací line, a ještě
nějaké tance v kruhu, pak jsme je naučili medvěda a znovu s nimi prošli Wals Heard of an
angels, který už se
sice učili, ale stále
jim moc nejde. Ve
třičtvrtě na 6 jsme
trénink ukončili a
pustili
do
tělocvičny
cvičitele jógy.
BÁRA

Taneční Vimperk a TS
23. 11. 2012
Těsně před tím než jsme vyrazili do Pardubic, jsme si udělali zastávku na country lekci v
tanečních
ve
Vimperku, kde
jsme
po
prostorové
zkoušce odtančili
Tornádo, Irsko a
kankán
a
následně naučili
něco nového děti
navštěvující tyto
lekce. Abychom
nezapomněli
další
naší
zastávkou byla u
Českých
Budějovic
v
Trhových
Svinech také na
tanečních,
tentokrát
na
věnečku. Tady
jsme se zdrželi
pouze na chvilku, odtančili totéž co ve Vimperku a pospíchali do Pardubic. V Pardubicích už
jsme Tornádo měli tak natrénované, že jsme mohli tančit skoro na jistotu. Zúčastnili se ti, co
jeli do Pardubic.
Míša

Pardubická ryengle
23. - 25. 11. 2012
1. auto (Zbyněk) – Julie, Ráďa, Míša, Dáša, Monika, Ondra, Lukáš,
Petr
2. auto (Vašek) – Verča, Bára, Kačka
Ve dnech 23.11. -25. 11. 2012 se většina souboru zúčastnila známé taneční
soutěže, která nese název "Pardubická ryengle". V pátek 23. 11., když už jsme v noci dorazili
na místo, všichni jsme vyčerpaní po cestě usnuli.
Další den jsme po snídani pospíchali na prostorovou zkoušku, na které jsme si vyzkoušeli, jak
velký máme prostor pro vystoupení, povrch čí osvětlení. Když jsme se pak všichni
naobědvali, vyšli jsme do města pro perníčky. Od tří hodin se konala samotná soutěž. Když
přišla na řadu naše kategorie, byli jsme všichni již oblečeni a připraveni. Po zahájení jsme
ještě pozorovali ostatní soubory. Pak už na nás přišla řada a my předvedli svůj výkon
s choreografií Tornádo z Tennessee a uklonili se. Pak jsme se až do večeře dívali na ostatní
soubory a jejich choreografie. Pak byla večeře, po které 2. auto odjelo a my čekali jsme do
dalšího dne na názor poroty a přitom jsme si užívali bál konaný právě touto soutěží.
Další den jsme si sbalili a následně jsme zjistili, že jsme skončili na krásném 8. místě ze 13
tanečních souborů. A tak jsme se všichni radovali z velikého úspěchu!
Míša

Zdíkov
26. 11. 2012
Od listopadu tancujeme i ve Zdíkově.
Všechno to začalo tím, že Zbyněk o tom mluvil s jednou paní ze Zdíkova. A pak se mě tak
napůl zeptal a napůl mi oznámil, jestli bych to nechtěla vést. Doma jsme se o tom sice trošku
dohadovali, ale nakonec bylo povoleno. První trénink se konal 26. 11. 2012 v prostorách ZŠ
ve Zdíkově. Do konce roku mi tam chodily jenom 2-3 děti, ale od nového roku se to začíná
celkem rozrůstat.
Teď každé pondělí trénuju něco kolem 8 šikovných dětí. Zatím sice nezávazně přihlášených,
ale doufám, že se přihlásí a já se budu moct těšit na úspěchy s nimi.

Večírek – Vojenské lesy
7. 12. 2012
Na tohle vystoupení do Kájova Jsme se vypravili v počtu 11 lidí. Jeli jsme dvěma auty a
vystupovali se šesti tanci. Na určené místo dorazil jako první Zbyněk, Julča, Monča, Ráďa,
Lukáš, Ondra, Káťa a Lucka, kteří si stihli zahrát i bowling pře příjezdem druhého vozu na
palubě s Verčou, Bárou a Dášou. Jako první tanec jsme předvedli Jesusitu v podání Rádi a
Zbyňka v krásném zeleném kostýmu. Dle aplausu lze říci, že se tanec líbil a navnadil diváky
na další.

Pauze vyplnily písně od kapely Kocourův Kartáč – měli jsme radost, že náš „zvířecí název“
nebude tolik prozkoumáván. Dále jsme vystoupili s tanci Zuzana v podání Moniky, Lucky,
Bára, Ondry, Lukáše a Zbyňka a dále Slováci v podání 6-ti dívek: Bára, Julča, Ráďa, Monika,
Káťa a Verča.
Po těchto představeních nám bylo nabídnuto, abychom se občerstvili u rautu, který jak se říká,
přetékal jídlem. Bylo zde vše od sladkého, přes slané až ke kyselému. Nabídky jsme využili a
poté, co jsme ochutnali dobroty z rautových stolů, šli jsme se připravovat do naší Bowling
šatny na další tanec.
A protože jsme byli posilněni zvolily jsme jako další tanec Tornádo z Tennessee ve složení:
Zbyněk, Kačka, Lukáš, Julča, Ondra, Monča, Ráďa, Verča, Bára a Dáša. Tento tanec je
výjimečný hlavně počtem tanečníků. Pro nás je to nejpočetnější choreografie.
Dále jsme divákům předvedli něco málo z line dance a to tanec Irsko v podání Báry, Moniky,
Zbyňka, Dáši, Ondry, Rádi, Julči a Verči. A jako půlnoční překvapení si šestice našich
tanečních připravila kankán – neohroženě naběhli na parket, předvedli vše, co v nich bylo, a
ohromily diváky.

Každému ze zúčastněných byla odměnou možnost si mezi jednotlivými tanci dokázat,
že to jde i bez choreografie na převážně z poloviny plném tanečním parketu. Milá hostitelka
byla s našimi výkony spokojena, a proto vyjádřila své přání a to, abychom se opět za rok
vrátili a opětovně předvedli další sérii našich tanců. TS Osm a půl opice samozřejmě nabídku
přijala a proto už se všichni velice těší na další večírek v Kájově.
DÁŠA

Soustředění – děti
8. 9. 12. 2012
Soustředění bylo od soboty po obědě až do neděle, kdy se děti předvedli rodičům. Nejmenší
se naučili Večerníčkovské předtančení pro 3 páry a větší (Nikča a Kačka M.) začaly trénovat
předtančení ve třech s Julčou. Večer se všichni koukali na filmy a pomalu usínali
V neděli se opakovalo, co se v sobotu naučili a už byl konec, přišli rodiče, vystoupilo se a
odcházelo domů. Všem se soustředění moc líbilo a udělalo se spoustu práce!
JULČA

Setkání seniorů Čestice
14. 12. 2012
V pátek odpoledne se konalo v sále Lidového domu v Česticích předvánoční setkání seniorů
z Čestic a okolí a my sem byli pozváni, abychom jim to trošku zpestřili. Zúčastnili se: Verča,
Bára, Zbyněk, Lukáš, Ondra a Julča. A kromě nás ještě ženy a jeden chlapec z kroužku
mestického tancování, kteří si zde zatancovali svůj tanec Buchty makový.
My jsme vystupovali v jednom pásmu a to se Zuzanou, Jesusitou(Zbyněk a Julča), Slováky,
Irskem a Santa Ritou (Verča a Ondra). Myslím, že tohle vystoupení, i když ne příliš
povedené, se důchodcům líbilo a zpříjemnilo jim odpoledne.

Vánoční disko v DDM
15. 12. 2012
15. prosince jsme pořádali v DDM Strakonice Vánoční disko s Coco Jambem. Musela jsem
tam být nejdřív, protože jsme byly s Julčou za barem a všechno připravit, ale pak už se to
začalo scházet. Lukáš, Káťa, Zdenda,… Než to všechno začalo, tak jsme si to museli zkusit.
Před námi měli generálku Somebody Else, pak my a Roast Beef. A v osm hodin to začalo.
Tancovalo se kolem deváté, ale než k tomu došlo, tak jsme museli vyběhnout na parket a
vytáhnout lidi, aby se začalo vůbec tancovat. Zázrakem se nám to povedlo. Po vystoupení šel
Ondrášek domu, Lukáš se Zdendou jeli to Zálesí na pyžamovku a já se vrátila zpátky na bar.
RÁĎA

Pyžamová párty Zálesí
15. 12. 2012
Letos již potřetí se konala v prosinci pyžamová párty v Zálesí, kterou jsme pořádali. Sešli
jsme se asi v půl šesté a to ve složení: Verča, Bára, Dáša, Míša, Ondra, Lucka, Kája a Áďa.
Připravili jsme tombolu, zabalili lístečky do brček a mohl přijít čas na zkoušku. Hudba sice
tichá, ale na zkoušku to stačilo. Pak už jsme se převlíkli do pyžam a čekali, kdy začnou chodit
hosté.
Po osmé hodině Pauza zahájila zábavu a v první přestávce jsme zatančili Santa Ritu (Verča a
Ondra). Během ní už dorazil Zbyněk s Lukášem a přivezli také Aničku a Zdendu. Pak vše
plynulo v obvyklém sledu – kapela, my, kapela,.. . A my předvedli: Zuzanu (Ondra, Lukáš,
Verča, Kája, Míša a Lucka), Irsko (Verča, Bára, Lukáš, Zbyněk) – v kankánových kraťasech a
opičím tričku, Slováky (Verča, Luska, Míša, Kája, Bára a Lukáš), Jump (Áďa, Lucka, Bára,
Ondra a Lukáš) a tradiční půlnoční kankán (Verča, Míša, Bára a Dáša). Po kankánu se ještě
vylosovala tombola.

Besídka DDM
17. 12. 2012
V pondělí 17. 12. 2012 se v DDM Strakonice konala vánoční besídka. Děti zatančily
společenské tance, orientální tance, zahrály na kytary, flétničky a keybordy. Na této besídce
měly první vystoupení naše nejmenší opičky – Žluťásci. Tancovaly na písničku Večerníček
v sestavě: Pižla, Terka, Barunka, Ondra, Terka a Káťa. Vystoupení se jim moc povedlo. Po
nich jsme vystoupení my s písničkou Fut Sally. Tancovala: Nikča, Káťa, Anička, já a Ondra.
Celou besídku zakončilo vystoupení nejmenších dětí z kroužku Sluníčko. Tento den byl moc
hezký.
KAČKA M.

Work Shop ČB
18. 12. 2012
Dne 18. prosince ráno jsme vyrazili do Budějc. Když jsme
tam přijeli, tak nás do sálu ještě nepustili, tak jsme šli do
KFC, kde jsme potom zjistili, že nevystupujeme na
reklamní akci pro IGY, ale na školní besídce Míšiny školy
(SOŠ a VOŠ cestovního ruchu). Když jsme se to dozvěděli,
tak „plní nadšení“ jsme sešli převlékat. Zjistili jsme, že
Zbyněk výjimečně nic nezapomněl, tak jsme se oblékli a
čekali, až na nás přijde řada. Po půl hodině jsme šli na první
vystoupení, na Papoušky. Tento tanec se nám nepovedl
úplně nejlépe a dopadlo to tak, jak to dopadlo. S úsměvem
na tváři se někteří šli připravit na další vystoupení. Po
dlouhé době čekání jsme šli na druhý výstup: Santa Rita.
Ten na rozdíl od Papoušků dopadl dobře. Všichni jsme se
smáli, až na Míšu, která si myslela, že jsme ji ztrapnili. Pak
už jsme se rozloučili a jeli domů. Za odvoz děkujeme Dáši
mamce.
Zúčastnili se: Lukáš, Ondra, Zbyněk, Julča, Ráďa, Míša,
Dáša, Kačka
LUKÁŠ

Vánoční trénink Opiček
18. 12. 2012
Poslední trénink před Vánocemi se Julča s dětmi domluvila a udělali si společný trénink, kdy
tancovali, hráli si a nakonec přišel i Ježíšek. Každá Opička si odnesla domů malý dáreček.
Julča

Silvestr
28. 12. 2012 – 1. 1. 2013
28.12.
Ráno jsem vstala velice brzy. Nemohla jsem se dočkat odjezdu. Když vylo 13:45,
vyrazila jsem. Po 14 hodině jsme vyjeli od DDM, naložili jsme Zdendu a jeli jsme směr
Praha. Cesta uběhla velice rychle a tak jsme se skoro všichni šli projít po Praze. Na
Václaváku si nás Zbyněk vyzvedl a jeli jsme dál do Špindlu. Když jsme tam byli a vybalili
jsme si, nastal neočekávaný problém. Zbyněk někam dal klíče od auta a tak jsme prohledávali
celý hotel a nic. Skoro po hodině jsme to vzdali a šli si někam sednout. Když jsme se vrátili,
šli jsme trénovat tance na Silvestra. Šli jsme spát kolem 3 h
29.12.
Kolem 10 h jsme byli všichni vzhůru. Kluci se šli proběhnout na běžkách a holky
zůstali na pokoji. Po obědě šli kluci ještě na sjezdy. Já, Kája, Julča a Zbyněk jsme se šli projít,
vyfotit kluky a měli jsme jít do Špindlu, ale Julče se nechtělo, tak jsme šli jen já a Kája. Tato
procházka trvala přibližně 1 h a půl. S Kájou jsme chtěli jít na noční lyžování, ale nakonec
jsme tam nešli. Místo toho jsme byli na pokoji, seděli jsme a kecali. Zbyněk s ostatními seděl
dole a hráli Osadníky. Já nevím, co to na mě lezlo, ale po chvíli jsem usnula Ondrovi na klíně.
Vůbec nevím, jak dlouho jsem spala, ale probudila mě až Ráďa, která mi šla říct, že už jdou
dolů, kdybych je hledala, ale já už znavená nebyla, tak jsem šla chvíli po Rádě. Po půl hodině
jsme začali trénovat. Zase jsme šli spát kolem 3 h
30.12.
Jako obvykle jsme vstali okolo 10 h. Kolem 11 přijel Tomáš, protože přivezl náhradní
klíče od auta. Po obědě jsme šli (Já, Kája, Zbyněk, Julča, Ondra a Lukáš) na sjezdovku. Já
jsem nejdřív jezdila a Kájou a Lukášem, ale pak jsem jezdila s Ondrou a ostatníma. Celý den
utekl tak rychle, že si z něj moc nepamatuju. Večer co jsme začali trénovat, přišla Míša, aby
nám ukázala kostýmy a abychom si je vyzkoušeli. V nich jsme začali trénovat scénky, které
budou mezi předtančeními. Zase jsme šli spát okolo 3 h.
31.12. -1.1.
Silvestr.
Na začátku byl
stejný jako dny
předtím,
ale
pak
se
to
změnilo. Vely
den jsme byli
v hotelu
a
připravovali
kulisy na večer.
Nejkrásnější
však bylo, když
Tomáš
našel
ztracené klíče
od auta. Kolem
3 h jsme jeli do
Polabí
na

Americké kuželky. Bylo to super. Rozdělili jsme se na týmy a hráli jsme 2 kola. Když jsme se
vrátila, jen jsme si to naposledy zkusili, ozdobili jsme sál a začali jsme. První byli Slováci a
potom první scéna Zajda. Pak pár písniček a další tanec, Jesussita. Potom asi nejlepší scénka
večera Popelka. Při valčíku jsem si do náruče vzala malou holčička a tancovaly jsme spolu.
Potom byl na řadě jump. Potom další písničky a scénka Dělání, Julče to tak slušelo. Nějaké
písničky a Zuzana. V další scénce si hlavní roli zahrála Ráďa, při scénce Lásko má já stůňu.
Volné tance, volné písničky a další tanec, Santa rita. V další scénce jsem já hrála Leontýnku.
Volné tance a pak kluci (Lukáš a Zdenda) si připravili jump na remix Mrazíka. Zase písničky
a pak Kája jako malá mořská panna. Písničky a Irsko a poslední scénka. Míša a déšť. Úžasné
fotky jsou z toho vytírání XD . A poslední tanec Kankán. Potom jsme chvíli tancovali a už tu
skoro byla půlnoc. Šli jsme na hráz, abychom viděli ohňostroj. Ohňostroj byl úžasný. Potom
jsme se vrátili do hotelu. Já asi do 2 j tancovala a pak nevím, co jsem dělala, ale do 4 h jsem si
povídala se Zdendou. Když jsme se probudili, tak já a Jirka jsme šli ještě na sjezdy. Potom
jsme jeli do Prahy, kde jsme se koukali na Novoroční ohňostroj. Za Prahou jsme se stavili
ještě v McDonaldu. Když už jsme byli blízko Písku, tak vyhodil Jirku, potom Lukáše, potom
Zdendu a potom mě. Ten večer jsem nemohla usnout a jen jsem vzpomínala, jak to bylo ve
Špindlu krásné.
ANIČKA

Oslava Strakonice
14. 1. 2013
V sobotu odpoledne jsme byli pozváni na soukromou akci a to narozeniny paní Hradské.
Akce se konala ve strakonické Melodii, a jelikož pozvaných na oslavě bylo dost, parket se
notně zmenšil. Díky němu jsme Santa Ritu netancovali ve dvou párech, ale tancoval ji jen
Ondra s Ráďou a kankán místo v pěti ve třech – Dáša, Monča a Verča. Tohoto vystoupení se
Zbyněk s Julčou nezúčastnili, a tudíž chyběl Zbyňkův komentář k tancům, tak jsem se ho
nějak snažila nahradit já. A co všechno jsme na tomto miniprostoru zatancovali? Zuzanu,
Slováky, Santa Ritu, Boleslav, Jump, Kankán a také Irsko. A Zúčastnili se Verča, Ondra,
Lukáš, Zbyněk, Lucka, Áďa, Dáša, Monča, Ráďa, Míša a Kačka M.
A kdo by si myslel, že na odpolední vystoupení se nedá zaspat, plete se, Ondra to dokázal,
takže začátek byl poněkud hektický, protože se nevědělo, jestli stihne přijít včas.

Koňský bál
19. 1. 2013
Koňský bál – akce ve Volyni, které jsme se účastnili letos už podruhé. Akci zahájili Žluťásci
se svým předtančením Večerníček a moc se líbili.
Na této akci bylo nutné zatančit
Tornádo a my to měli krásně
nacvičené, jenže by to byla moc
nuda, takže se muselo něco stát. Já
jsem ulehla s angínou a nemocná
byla taky Ráďa, takže odpadli hned
dva lidé a Tornádo bylo v ohrožení.
My jsme to s Ráďou však nevzdali a
i přes náš handicap jsme to
odtancovali. A nakonec nejen to ale i
Irsko, které se poprvé tancovalo
v dvanácti lidech a navíc v nově
ušitých šatech. Tancovali ho:Ráďa,
Julča, Bára, Monča, Verča, Lucka
Kája a Kačka M., v druhé části nás
vystřídali v bílých kankánových
kraťáscích kluci (Ondra, Lukáš a Zbyněk) a s nimi tancovala Dáša. Potlesk jsme sklidili
veliký – tedy asi spíš kluci v těch slušivých kraťáscích.
O půlnoci přišli tradiční vystoupení a to kankán – tentokrát ho zatančili jen ve čtyřech a to
Monča, Bára, Dáša a Julča. Kromě nás na plese vystupovala také Romanita se svou show a
také přijel kůň a na něm jeho pán: Jimi.

Týdeník Strakonicko 23. 1. 2013

Sportovec Strakonicka
25. 1. 2013
V pátek 25. ledna jsme byli opět pozváni od paní Kolářové na vyhlášení ankety Sportovec
Strakonicka. Akce se zúčastnily všechny děti, jak Žluťásci, tak i ti starší. Žluťásci zatancovali
jejich Večerníčka ve složení – Terezka, Pižla, Davídek, Klárka, Terka a Kačka. A větší Fut
Sally v podání Šárky, Kačky M., Nikči, Aničky a Káti Š. Naše vystoupení zakončil Zbyněk
s Julčou s Jesusitou.

Týdeník Strakonicko 31. 1. 2013

Hasičský ples Poříčí
1. 2. 2013
1. února jsme se zúčastnily hasičského plesu v Poříčí. Toto vystoupení bylo prvním
Denčiným. Zúčastnili jsme se v hojném počtu: Zbyněk, Lukáš, Ondra, Verča, Bára, Ráďa,
Julča, Moniky, Lucka, Anička, Denča a Kačka M.
Na plese hrála kapela Scéna a my vystupovali v jejich přestávkách od začátku až do půlnoci.
Zatančili jsme Slováky – asi poprvé ve žluto – hnědých sukních. Potom kalup polku, která zde
měla v našem podání premiéru, jako další Zuzanu a Tornádo. Pak přišlo na řadu Irsko, které
jsme tancovaly v 8 holkách a druhou část zatancovali kluci s Kačkou M. v divokých účesech a
kankánových šortkách:D Po Irsku jsme dostali moc dobrý a hezký dort od Poříčských hasičů.
A o půlnoci jsme mohly naše vystoupení ukončit kankánem.

Maškarní Sokolovna
3. 2. 2013
Dne 3. 2. se konal v Sokolovně dětský maškarní ples, pořádaný DDM Strakonice. K tanci a k
poslechu hrála skupina WC Pauza písničky z pohádek. Skupina Osm a půl opice zde
vystoupila s Irským tancem a s Večerníčkem. Bylo to dobrý, všem se to líbilo.

ONDRÁŠEK
6. 2. 2013

Sportovec Milevska
8. 2. 2013
Do Milevska na tuto akci jsme jeli pouze v 5-ti lidech. Řídil Zbyněk a jako doprovod s nim jel
Zdenda, Julča, Míša a Dáša. V tomhle dni se v Milevsku vyhlašovali nejlepší sportovci
Milevska a okolí. Naše skupina zde tančila dva tance. Jako první jsme předvedli tanec zvaný
Irsko ve složení Zbyněk, Julča, Míša a Dáša. Po vyhlášení spousty dalších talentovaných,
sportovně založených občanů Milevska jsme předvedli náš druhý tanec s názvem Santa Rita.
Tento krásný, mexický tanec si zatančili dva páry, a to Zbyněk s Julčou a Zdenda s Míšou.
Dle velkého aplausu soudím, že se nám tance vydařili a návštěvníkům kulturní akce udělali
radost a zvedli jim náladu.
DÁŠA

Soustředění Opiček
9. – 10. 2. 2013
Sice jsme začínali ve 2 já přijela až v půl 3. Měli jste vidět tu radost když jsem přišla. Po
chvíli objímání nás Julča postavila tak, abychom se viděli v zrcadle a začala rozcvička. Po
rozcvičce přijel pan Majer i s Týnkou. Jen přijeli, popovídali si a odjeli. Během malé pauzy si
Julča vymyslela super způsob, jak sehnat děti během 10 sekund. Prostě jen začala počítat a
ten, kdo přišel pozdě dělal dřepy. Po svačině jsme tancovali figury. Docela nám to šlo. Další
tanec Viržínie. Potom pauza a děti jdou tancovat. Mezitím dole je pěkně veselo. Zbyněk
blbne, děti blbnou, no prosně chaos. Kolem 6h jsme měli večeři (špagety). Po večeři jsme
šli dělat s dětma sestavu. Trénovali jsme hodně dlouho. Po tom holky šli se mýt. Mezitím
dole: puštěný film, žluťásci zpívají karaoke a někteří jezdí na vozítkách. Nakonec to Zbyněk
to hezky vyřešil a jednoduše pustil film Auta. Při filmu jsem jezdila s Ondrou na dřevěných
vozítkách. Po 1. filmu Zbyněk pustil 2. film, ale ne na plátno. U 2. filmu většina usla. Do
konce filmu, na který jsme se koukali na notebooku, nás vydrželi 4 (Davídek, Ondra, Kačka
Š. a já). Kolem 2h film skončil. Chtěli jsme pustit 3. film, ale už jsme byli moc unavení.
Kolem 8h jsme vstávali. Sbalili jsme věci, převlíkli jsme se, nasnídali jsme se a jdem
tancovat.
Anička

Hasičský ples Novosedly
15. 2. 2013
V pátek 15. února jsme zavítali na hasičský ples do Novosedel, kde hrála kapela Scéna a my
v jejích pauzách vystupovali, tancovali jsme od začátku plesu až do půlnoci. Od nás se
zúčastnili Lukáš, Ondra, Zbyněk, Verča, Bára, Julča, Ráďa, Míša, Anička, Denča, Kája a
Kačka M.
První, co jsme zatancovali, byli Papoušci, jako další byla Santa Rita ve třech párech, kdy já
jsem poprvé tancovala v nové modré sukni, ale Lukáš si ještě musel vystačit s černou košilí,
protože jeho modrá ještě nebyla hotová. Další s čím jsme se předvedli, byla Zuzana, Tornádo
a Irsko, jehož pomalou část zatancovalo 8 holek a rychlou kluci s Kačkou M. a ti tancovali
v pěkně šílených účesech.
Hřebem večera měl být půlnoční kankán, jenže….My čekaly připravené, ale hudba vůbec
nebyla slyšet, takže jsme vyběhly až na dobu, kdy už máme tancovat. Takže začátek byl
poněkud krkolomný, ale snad se to srovnalo, protože lidé byli nadšení.

Ples- Radomyšl, Kestřany
16. 2. 2013
V sobotu 16. 2. 2013 jsme vyrazili od DDM ke gymnáziu pro Ráďu, která měla soustředění se
sborem. Vzhledem k tomu, že už jsme měli plné auto, Ráďa hupla na naše klíny a jelo se.
První zastávka byla v Radomyšli. Když jsme tam přijeli, převlékli se a šli se podívat na plac.
Po zahájení plesu jsme si od jumpovali starou sestavu LOCO, dostali balíčky s dobrotami a
mohlo se pokračovat na druhou zastávku do Kestřan. Luky cestou prohlásil: ,, Né, abyste v
Jednotě kradli nějaké sušenky.“ Dorazili jsme na místo, šli se převléknout do výše zmíněné
Jednoty (no, sušenek tak fakt moc nebylo). A padali jsme vystupovat. Nová sestava lidi moc
nezaujala. Byli jsme z toho docela zklamaní, ale co se dá dělat. Mohlo nás těšit, že jsme to
zvládli, alespoň kvůli nám. Ráďa nás poté opustila a jela se Zbyňkem do Volyně. My jsme se
převlékli do plesového a šli si na chvíli užívat. Přibližně za hodinu a půl jsme se šli opět
převléknout a vystupovat se sestavou, se kterou jsme vystupovali již v Radomyšli, akorát v
jiném postavení. To už bylo lepší a účastníkům plesu se to líbilo. My jsme také byli
spokojení. Jakmile jsme skončili ,,jazyk na vestě“ psal mi Zbyněk, že mu má Zdenda zavolat.
Tak mu tedy volal. Zbyněk mu sdělil, že přijedou na kankán. Já jen doufala, že nebudu muset
tancovat s nimi. Šli jsme si ještě zatancovat. Pak dali kluci Mrazíka. To už byla jasná bomba.
Za chvíli přijel Zbyněk s Dášou, Ráďou, Míšou, Julčou a Aničkou a sdělil mi, že s nimi budu
tancovat střed kankánu, který jsem se učila. A bylo to. Nejlepší je do toho člověka hodit
rovnýma nohama. Holky na mě navlékly sukně a šlo se zkoušet. Anča Velků mně půjčila
pásek a mohlo se jít vystupovat. Ještě, že jsem měla vedle sebe Ráďu, která mně tam i trošku
radila. Na konci na mě musela kouknout, abych udělala hvězdu, jinak bych na ní asi
zapomněla. Všechno dopadlo dobře. Hvězdu jsem nakonec i udělala, potlesk jsme měly. Byla
jsem ráda, že jsem to nějak zvládla. Spokojeně jsme se převlékli a vyrazili domu.
Adéla

Rybářský ples Volyně
16. 2. 2013
Sraz jsme se Žluťáskama měli v 7, dvakrát jsme si vystoupení zkusili a už začali chodit lidi.
Chvíli jsme počkali v šatně a už nás kapela volala na parket. Vystoupení se Žluťáskům moc
povedlo. Kolem deváté přijela starší část souboru a vystoupili jsme s Tornádem a Kankánem.
Až na pozdní incident s autem se všem večer moc líbil.

Julča

Hasičský bál Chyšky
23. 2. 2013
Hasičský bál v Chyškách, který se konal ke konci února, se nám kryl s country bálem
v Lenoře, takže do Chyšek nás jeli zastoupit naše mladší Opičky. A tím mladší myslím
Aničku, Kačku Š., Kačku M., Šárku, Nikču a Ondráška a s nimi jel Zdenda, který to skvěle
zvládl. Zatancovali tady Slováky a Fut Sally. Této akce se účastnili a členové country
tanečních v Milevsku a ani ty nejeli zbytečně a zatančili country promenádu, kterou vedl
Zdenda s Kačkou M.

Country bál Lenora
23. 2. 2013
23. února jsme se vydali na Šumavu do Lenory, kde se konal Country bál s kapelou WC
Pauza. Po vydatném denním sněžení jsme se úspěšně dostali na místo. Před zahájením plesu
jsme měli možnost si naše vystoupení vyzkoušet. Tancem Slováci jsme oficiálně zahájili tento
ples. Po té jsme vytáhli pány a dámy ze židlí a učili je některé country tance. Vždy, když
kapela měla přestávku, naše taneční skupina předvedla ostatní tance: Zuzana, Boleslav, Santa
Rita, Jesusita, Irsko. Jako půlnoční překvapení jsme si připravili kankán. Ples se velice
vydařil, za naše vystoupení jsme sklidili potlesk.
Po skončení našeho vystoupení jsme se vypravili k domovu, cesta nám trvala delší dobu,
poněvadž bylo špatné počasí, ale domů jsme dorazili v pořádku
Z naší skupiny se bálu zúčastnili: Denča, Bára, Ráďa, Kája, Míša, Zbyněk, Lukáš a Ondra.

Denča

27. 2. 2013

2. - 3. 3: 2013 – proběhla pohybová průprava s Pavlem Lhotským

Hrajeme Aktivity:


Julča předvádí odstraňovač skvrn, Ráďa: „Wanish!”



Lucka předvádí PLANETU, pak zjistíme, že to byla PLENTA!



Pavel předvádí vyvařovat, Zbyněk: „Vařit, vyvařit, převařit, uvařit, povařit,..“



Verča: „Honza leží na…“, Kája: „ na kanapi!“ (= PEC)



Zbyněk ČEKÁ na časomíru, Lucka: „To je pro všechny?“
Zbyněk: „Jo“
Lucka: „Sysel!“



Lucka předvádí šermířskou masku, Julča: „Kruhy pod očima!“



Kája popisuje DUCH ČASU, Verča: „Duší čas“



Ráďa předvádí šimrání v nose, Julča: „Lochneska“

11. 3: 2013 – proběhl výjimečný noční trénink o jarních prázdninách, trénovalo se Tornádo na
mistrák

Diskotéka DDM
13. 3. 2013

Ve středu 13 .3. 2013 se v DDM konala diskotéka. Nejnovější taneční hity
zahrál DJ David. Účast nebyla velká, přesto atmosféra byla skvělá. Kdo chtěl
dobře si zatancoval. Zpestření večera byla taneční vystoupení skupiny TCHD.
Lukáš, Zdenda, Petr, Adéla a Lucka předvedli, co umí z tance jumpstyle.
Nejprve všichni zatančili sestavu Loco a v druhé části Lukáš se Zdendou
předvedli sestavu Mrazík. Tanec, hudba a jumpstyle byli proloženy hrami, které
organizoval Lukáš. Ve výsledku to byl příjemný večer. Kdo chtěl, mohl spát po
akci v DDM.
LUCKA

Rybářský ples Sedlice
16. 3. 2013
Rybářský ples v Sedlici, to byl ples, na který jsme se dostali přes kapelu Scéna, se kterou už
jsme několikrát vystupovali. Zúčastnili se: Bára, Ondra, Míša, Julča, Ráďa, Lukáš, Dáša,
Verča, Zbyněk, Anička, Denča, Kačka M. a Kája. A tancovali jsme zase v pauzách kapely.
Zatancovali jsme Papoušky, Slováky, Santa Ritu ve třech párech – konečně jsme s Lukášem
taky ladili – modrá košile už byla také hotová. Pak přišla na řadu Zuzana, Tornádo, Irsko a
půlnoční kankán. Pak už jsme mohli zabalit všechny naše rozrůstající se kostýmy a vyrazit
k domovu.

Domov důchodců
18. 3. 2013
V březnu se uskutečnilo další vystoupení pro klienty domovů pro seniory Rybniční a Lidická.
Vystoupily jsme společně s keybordovým kroužkem DDM a my zatacovaly Slováky, Jesusitu,
Santa Ritu, Zuzanu, Irsko, Fut Sally a Kalup polku.
Zúčastnily se: Julča, Ráďa, Kája, Lucka, Denča, Zbyněk, Kačka M., Kačka Š., Šárka, Nikča a
Ondrášek.

Sportovní den Vodňany
23. 3: 2013
Stejný den jako se konal rybářský ples ve Vimperku měli ve Vodňanech sportovní den pro
děti. Bylo to vystoupení, o kterém jsme se dozvěděli na poslední chvíli, proto to bylo dost
improvizované vystoupení. Denča si poprvé zatancovala Santa Ritu – se Zbyňkem, a s nimi
tancoval Ondra s Julčou. Dále se zúčastnila ještě Kája s Aničkou a ty zatancovali společně
s ostatními Zuzanu.

Rybářský ples Vimperk
23. 3. 2013
Na rybářský ples do Vimperku se vydali jumpeři, jeli Bára, Ráďa, Ondrášek, Lucka, Áďa,
Lukáš a Zdenda. Sraz jsme měli v 18 h, udělali jsme si prostorovku a dořešili drobné detaily
v tancích. Jelikož ples začínal až ve 20 h, tak jsme si ještě zašli do Tesca pro něco dobrého.
Ráďa s Luckou si podle svých zvyků nakoupili každá 5 lízátek.
Dostali jsme ,,nádhernou“ šatnu, která byla od sálu oddělená jen žaluziemi, takže tam nebylo
vidět, ovšem nikoho nenapadlo, že není zvukotěsná. Takže když nám Zdenda řekl vtip, tak
pobavil i půlku sálu.
Ples začal a po 3 písničkách zatancovali holky s Ondráškem Loco, zhruba v půl 10 se
tancovala Santa rita, tancovali Zdenda s Bárou a Ráďa s Lukášem. Ve 21 h zatancovali Lukáš
se Zdendou Mrazíka. V půl 12, když se holky chtěli jít převléknout na kankán, přišla
pořadatelka, jestli ještě nemáme nějaký tanec, tak jsme s lidmi dali promenádu, která měla
celkem úspěch, protože šlo tancovat hodně lidí. Pak jsme ještě dali improvizované Irsko,
museli jsme tancovat v riflích, protože do šatů jsme se nestihli převléct. Pak jsme si v půl 1
zatancovali Kankán, Bára, Áďa, Ráďa. Kankán se také moc líbil. Zhruba v 1 h jsme odjeli
domů.
BÁRA

Country bál Hrazánky
23. 3. 2013
Country bál v Hrazánkách jsme pořádali společně s paní Kolářovou a tanečníky z Milevska.
Naší starostí byla tombola, předtančení a výuka. Jeli jsme už brzo, abychom stihli připravit
tombolu a to dvěma auty – Verča a Zbyněk. Spolu s nimi jela Dáša, Julča, Kája, Šárka, Kačka
M., Ondra, Denča a Anička. Hned po příjezdu jsme si vyzkoušeli tance a pak jsme se pustili
do tomboly. Já s Ondrou jsme jí Zbyňkovi hodně přebrali a spoustu věcí vyházeli. Někdo si
jel ještě s Dášou pro jídlo.
Pak už začal bál a my jako první zatancovali Slováky v 6ti holkách a pak jsme učili Kanadu.
Dalším vystoupením byla mexická Santa Rita v podání Ondry a Verči a Zbyňka a Julči. Pak
přišla na řadu promenáda. Pak jsme zatančily Zuzanu a naučili tanec ve trojicích. V dalším
bloku bylo Tornádo a učila se „Probíhací čtverylka“. Potom Irsko, které zatancovalo Šest
holek a rychlou část Zbyněk, Ondra, Verča Dáša v Opičích tričkách a kankánových
kaťasech O půlnoci byl tradiční kankán v podání Verči, Julči a Dáši.
Po půlnoci se vylosovala tombola a také jsme zkoušeli vydražit tanec s kankánovou tanečnicí,
ale to se nepovedlo, pánové asi měli strach. Zatímco tanec s vedoucím se vydražil, a protože
byl o něj velký zájem vydražili jsme i Ondrův tanec.:-)
Potom už mohlo první auto odjet domů.

27. 3. 2013 – týdeník Milevské noviny

Velikonoční zábava Zdíkov
31. 3. 2013
Zábava začínala kolem půl 5 v hospodě U Novotných. Bylo to první vystoupení mých
zdíkovských dětí, takže jsme se sešli už o půl hodiny dříve, aby si ještě vyzkoušely, co budou
tancovat. Nakonec jsme se dohodli, že si zatancují Rufuse se Žluťásky. Tancoval se
Večerníček, kde musela Kačka Šimáková tancovat místo Davídka, který nemohl. Potom
Rufus, Santa Rita a nakonec Irsko. Mezi tanci se děti chtěly pořád fotit a hrozně se jim líbily
mexické sukně Po odtancování se všechny děti rozprchly domů. I Julča, Ondra a Zbyněk,
který mi až do teď dluží 100,- za benzín
Večerníček - Kačka Šimáková, Pižla, Klárka, Terezka Rufus - Sandra, Honzík, Ráďa, Pižla,
Klárka Santa Rita a Irsko - Zbyněk, Ondra, Ráďa, Julča
RÁĎA

Velikonoce
1. 4. 2013
I letos se kluci (Zbyněk, Ondra, Lukáš a Zdenda) vypravili o Velikonocích koledovat a zajeli
ke všem holkám ze souboru.
Fotka to dokazuje 

Pyžamovka Strakonice
20. 4. 2013
V sobotu 20.4. se ve Strakonickém DDM konala typická jarní pyžamová párty pro děti a
nepořádal ji nikdo jiný, než 8 a půl opice. Začínalo ve v 15:00 a okamžitě se tam nahnula
spousta radostných dětí, že se zas jednou můžou někde pořádně vyblbnout. Téměř na začátku
zatancovali holky Sweet sunshine-Julča, Ráďa, Kačka Mikasů, Anička a Denča a Žluťásci
svého večerníčka.
Pak už na děti čekalo spoustu soutěží, tancování, blbnutí a tombola. Pořádala se typická hra se
židlemi, závod ve skákání na velkých míčích i pěvecká soutěž. Dokonce si zasoutěžili i na
trenažéru na kánoing. Pak jsem zatancovali Irsko-pomalá část – Julča, Anička, Denča,
Ondrášek, Nikča, Kačka M., Kačka Š., Šárka a rychlá část: Bára, Verča, Lucka, Ondra, Kája,
Ráďa, Áďa a Lukáš. Pak už přišlo na řadu losování o hlavní tombolu, což byli 3 dorty a ručně
šití plyšáci. Poté děti ještě chvíli tancovali, ale v 6 hodin byla veselá sešlost rozpuštěna.
BÁRA

Country zábava Láz
20. 4. 2013
Když se nám podařilo vystrnadit z DDM i poslední dětské nadšence, tak jsme mohli zabalit
kostýmy a vydat se na cestu do Lázu, kde se konal country bál, na kterém hrála kapela
Pohodáři. Do Lázu se vydali Bára, Verča, Zbyněk, Ondra, Monika a Růža, s Verčou se vydal i
Vašík a s Ondrou Adriana. Měli jsme celkem dobrou šatnu, ale byli tam takové tyče, o které
se stále někdo bouchal do hlavy.
Na country bálu nebylo příliš lidí, ale byla tam velká, hlučná a veselá skupinka kovbojů, takže
bylo rozhodně pro koho tancovat, a tak jsme tancovali, jako 1. Zuzanu. Pak si naši diváci
zatančili Jede, jede mašinka, a že se to na country bál nehodí jim nevadilo a nám už vůbec ne.
Jako další jsme zatancovali Irsko-Bára, Verča, Monika a Ondra. Po další sérii písniček
následovala Santa Rita, kterou zatancovali Verča se Zbyňkem a Monika s Ondrou.
Nakonec jsme jako půlnoční překvapení zatancovali Kankán-Verča, Bára a Monča, chyběli
nám hlavní aktérky na hvězdu, ale Monča to nakonec nějak zvládla. Pak už jsme se mohli
vydat domů.
BÁRA

CSDCTS Tábor
26. - 28. 4. 2013
26. 4.
Sraz byl před zimákem ve 4h. Jen přijeli ostatní a jeli jsme. Cestu jsme si hodně užili (viz.
Fotky ) Když jsem tam přijel, vybalili jsme si a rozešli jsme se na semináře. Já, Denčí,
Ondra, Julča, Kata Š., Vítek, Šárka a Bára jsme šli na Irské tance. Byla to docela zábava, ale
bylo to strašně rychlé. Potom jsme šli na Skotské tance s podobnou skupinou. Tam to bylo
fajn. Nebylo to tak rychlí a dokonce mě a Veroniku ten učitel pochválili x-D. Večer si šli
velký sednout do hospody.
27. 4.
Druhý den jsem šla na Řecké tance. Bylo takové pohodové. Další na co jsme šli, bylo country
pro pokročilé. Bylo to dobrý. Tancovali jsme jedno z nejtěžších kontra, co tam měl, a my to
zvládli na 1 pokus. Dobře mi. Před obědem jsem neměla co dělat a tak jsem Zbyňkovi
zapletla copánky . Jen co přišly holky z line dance, šli jsme na oběd. Jen, co jsme se vrátili,
hledali jsme věci na soutěž. První tanec byli Slováci. Děti je odtancovali hezky. Rychlé
převlíkaní a Tornádo. To se nám taky povedlo. Potom nastoupili naši nejmenší s přetančením
Večerníček. Ty byli roztomilí. Následoval kankán. Ten se holkám povedl. Rychlé převlíkání a
naše premiéra, Sweet sunshine. Docela se to povedlo jen já se tam tvářím jak …… .Potom
jsme měli napilno, protože jsme měli jen 2 písničky na převlečení a hned byl Irský den.
Odtancovali jsme + pár fotek a byl vyhlášení. Vyhráli jsme 5 pohárů (3 za 1. místo a 2 za 3.
místo). No a potom nám nic nezbylo než si začít trochu balit. Večer zase volná zábava.
28. 4.
Ráno jsme vzdali a šli jsme na poslední semináře. Odjeli jsme asi tak v 11h a v písku jsme si
došli na oběd. Když jsme přijeli do Strakonic, pršelo. Rozloučili jsme se a šli jsme domů.

HLÁŠKY Z TÁBORA
Ondra na Zbyňka před odjezdem: Zbyňku mi pojedeme do Tábora přes Budějovice.
Ondra na Lucku: Sprostější slovo než Lucka, ti říct nemůžu.
Ondra na Aničku když padla vysílením při Irských tancích: Ono to chcíplo, bude klid.
Anička na Veroniku: Veru, to je ten dědek, na kterého se mám usmívat??
Veronika: Jo.
Anička na Ondru který přišel pozdě večer z venku a hned jde na pivo: Ondro, není ti to blbí.
Předeš z venku a hned jdeš na pivo???
Ondra: Možná ti to bude připadat divně, když ti řeknu, že jdu rovnou z piva.
Ondra na Zbyňka, který počítá, jestli jsme všichni: Pokud máme Aničku mužem jet.
ANIČKA
2. 5. 2013 týdeník Strakonicko

MČR Trutnov
3. 5. 2013
3.-5.5. 2013 se konalo mistrovství ČR v country tancích
v Trutnově. Vypravili jsme se autobusem spolu s Rozálií.
Odjezd byl v 15 hodin. Když jsme přijeli do Trutnova, zjistili
jsme, že Zbyněk nechal v DDM kostýmy, a proto nám je
museli do Trutnova dodatečně přivézt.

V sobotu
ráno
jsme šli do haly,
abychom si mohli zkusit
naše vystoupení. Celá
akce začala slavnostním
nástupem.
Naším
prvním tancem bylo
Tornádo
z tennessee,
s kterým jsme moc
slavně
nedopadli.
Podobně jako Tornádo

dopadl i tanec Slováci v podání našich menších tanečníků. Ani náš úplně nový tanec Sweet
Sunshine nepostoupil do 2. Kola. Zbytek soutěže jsme pozorovali ostatní choreografie. Po
skončení jsme se odebrali zpátky do školy. Večer trávil každý po svém. Někdo byl ve škole a
hrál hry nebo se díval na filmy a někdo se šel projít po městě a navštívil třeba místní
hypermarket.
V neděli se konalo mistrovství ČR v gloggingu. Šli jsme se tedy podívat. Když tato
soutěž skončila, šli jsme do školy, pobalili jsme si věci a uložili je do autobusu. Museli jsme
ještě čekat na Rozálii, abychom mohli vyrazit na cestu domů. Při obou cestách jsme se
zastavili na občerstvení. Domů jsme dorazili v pondělí v brzkých ranních hodinách.
DENČA

Country bál Krajníčko
18. 5. 2013
Country bál v Krajníčku se konal v sobotu 18.5. My jsme na něj museli přijet dřív, protože
jsme předem neměli nic nacvičeno, Krajníčko bylo ještě menší než jsme očekávali a tak jsme
hospodu našli jednoduše. Jeli tam Bára, Julča, Zbyněk, Lucka, Áďa a Zdenda.
Museli jsme dlouho čekat, než přišli nějací lidé, protože prý dobytek chce žrát i o pouti a naši
dnešní diváci měli spoustu dobytka. My jsme se mezi tím vyhřívali venku na sluníčku,
protože v hospodě s tlustými zdmi byla pořádná zima. Ale našli jsme si dobrou zábavu, stavěli
jsme pyramidu z podtácků. Měli jsme velice zajímavou šatnu, bylo do ní totiž vidět, ale
společnost nám tam dělali krásné andulky.
Jako první jsme tancovali Irsko: Bára, Julča, Lucka a Zbyněk. Poté jsme si jen tak zatancovali
nějaké jednoduché tanečky a už byl čas připravit se na Santa Ritu, kterou tancovali Bára se
Zdendou a Julča se Zbyňkem. Další následovala Zuzana, kterou tancovali všichni. A nakonec
jako půlnoční překvapení následoval kankán, který tancovaly Julča, Bára a Áďa, která se
téměř na začátku natáhla a předvedla tím velice zajímavý taneční krok, ovšem nic se jí
nestalo, hned se zvedla a tancovala dál.

BÁRA

Westernový den Vodňany
25. 5. 2013
V sobotu 25.5. Osm a půl opice pořádali ve Vodňanech na zahradě DDM westernový den, což
byla akce pro děti i dospělé s rozmanitými aktivitami, spoustou hudby a tanečními
vystoupeními. Přípravy probíhali již od pátku, ale samotná akce začínala až v sobotu ve 14
hodin. Po celou dobu byla možnost koupit si k občerstvení nějaké pití, pivo, klobásy,
medovinu, zmrzlinu a dokonce i nějaké šperky.
Hned po příchodu si mohli děti vyzkoušet spoustu soutěží, jako například lidské člověče
nezlob se, oblékání dřevěného kovboje na čas, nebo například kreslení všeho co jakkoli
souvisí s westernem na chodník křídami. Jako první připravený program byl tanec Večerníček
od našich malých opičátek. Pak jsme si zatancovali tanec Tornádo, který tancovali Ondra,
Denča, Bára, Dáša, Lukáš, Áďa, Verča, Šárka, Zbyněk a Julča. Pak už se do hraní dala kapela
Piánko Strakonice.
Dále byla na programu westernová show s koněm. Koně tam byli celou dobu a děti měli
možnost se je hladit a dokonce se na nich mohli i svézt. Během celého odpoledne i večera
mohli všichni libovolně tancovat a některé tance se dokonce i učili. Pak byl na řadě dog
dancing s Mirkou, který se vše dětem moc líbil a všechny si také přáli tak šikovného pejska.

Poté jsme si mohli zatančit na písničky od kapely Kvintet Písek. Poté jsme předvedli další
vystoupení, kterým byla Zuzana v podání Lukáše, Ondry, Zdendy, Verči, Kuky a Káji.
Mezitím holky Bára, Julča, Dáša, Denča a Kačka Mikasů odjeli na vystoupení do Poříčí.
Pak opět chvíli hrála kapela a po ní Šárka, Kačka Šimáků, Julča, Dáša, Kačka Mikasů a
Denča zatančili Slováky. Během průběhu celé akce se také děti mohli podívat do indiánského
TP, nebo se vyfotit u naší kovbojské desky. Pak Zdenda, Ondra a Lukáš předvedli ukázku
práce s bičem, což si pak děti také mohli vyzkoušet. Pak jsme zatancovali Santa ritu ve 4
párech, Denča, Ondra, Bára, Zdenda, Lukáš, Verča a Julča se Zbyňkem.

Pak se konala organizovaná soutěž pro rodiče s dětmi, bylo to obíhání barelů na čas, jako se
soutěží na rodeu na koních a tatínkové samozřejmě dělali koně, zasoutěžili si i Zdenda
s Áďou a Verča s Pižlou. Pak se tanovali Irsko v 8, Zbyněk, Šárka, Ondra, Áďa, Lukáš,
Verča, Kačka Šimáků a Kája. Poté hrála k poslechu i k tanci kapela WC Pauza až do konce
programu, rozdělal se ohýnek, na kterém si všichni mohli ohřát buřty nebo na co měli chuť.
Po konci akce jsme ještě uklízeli venku, skládali TP, balili všechny věci a většina lidí odjela.
V DDM, ale ještě zůstalo pár opičáků, kteří tam spali do neděli, aby ráno uklidili zbylí binec,
večer ještě pro opičáky hrála WC Pauza. Tato akce se velice vydařila, přišlo na ní celkem
hodně lidí a všem se moc líbil pestrý program.
BÁRA

Hasiči Poříčí
25. 5. 2013
Holky byly na místě kolem 11 h (Bára, Kačka, Denčí, Dáša, Julča a já ). První se tancovala
Zuzana. Ta se celkově povedla na to, že jsme měli jen žluté sukně. Tu jsme tancovali všichni.
Rychlé převlíkání a je tu Irsko. To tancovala Julča, Kačka, Dáša a Bára. Potom jsme
nastoupili já a Denčí na Jesussitu. Na to že jsme ji tancovaly poprvé se nám docela povedla.
Po převléknutí jsme tancovali Sweet sunshine ve 3 lidech. To se docela povedlo. Potom jsem
byla na řadě já a moje baletní sólo. Tancovala jsem na Piráty z Karibiku. Nakonec se
tancovali Slováci. Holky potom odjely do Vodňan. Cestou padaly prý luxusní hlášky. Tady je
pár z nich co jsem zaslechla:
Tváří se jako limetky a víte jak se tváří limetky??? Jako oni.
Budeme se jmenovat Osm a půl limetky!!!
ANIČKA

Akademie ZŠ Povážská
29. 5. 2013
Jako každý rok pořádala ZŠ Povážská školní akademii. My čtyři z Opic (Anička, Denča,
Lucka a já), co navštěvujeme tuto školu, jsme se rozhodly, že zde vystoupíme s Irskem.
Docela se nám to povedlo, až na jeden okamžik, kdy jsem šla trošku stranou. Pak jsem jen
viděla holek zděšený výraz. Ale i přes to jsme měly velký úspěch. Anička zde měla i své sólo
v baletu. To se jí také povedlo. Akademie se všem líbila.
Áďa

Dětský den DDM
30. 5. 2013
Na konci května se ve strakonickém parku konal dětský den Domu dětí a mládeže.
Zatancovali si zde jenom Žluťásci svého Večerníčka a to ve složení Kačka, Terka, Davídek,
Klárka, Terezka a Pižla.

Country a bluegrass nad
Berounkou
1. 6. 2013
Country a bluegrass nad Berounkou byl festival, který se konal
v tábořišti U Potůčků a my na něj byli pozváni jako jediná taneční
skupina. Oficiální program začínal v sobotu, ale my už byli pozváni
na páteční večer, kdy se mělo péct prase, hrát, zpívat,…
Původně jsme plánovali, že pojedeme všichni už v pátek odpoledne a
budeme přespávat ve stanu, ale počasí nepřálo, pršelo, byla velká
zima a mě se moc nechtělo spát ve stanu v tomhle počasí. Takže jsme
se domluvili tak, že Zbyněk pojede s Julčou, Denčou a Ondrou
v pátek odpoledne a já naberu Kačka Š. a Šárku a pojedeme až
v sobotu ráno,
jel s námi i
Vašek. Cesta
byla dlouhá a
jak jsme se
přibližovali
k místu konání,
pršelo
pořád
víc, cestou jsem
ještě
sháněla
pláštěnku nebo
deštník
pro
holky, protože
si s sebou nic
nevzali. Když
jsme dorazili na
místo
seděli
všichni
po
střechou
a
koryto
řeky
bylo úplně plné
vody. Pršelo. Najedli jsme se a i přes nepřízeň počasí festival začal a první kapela přišla na
scénu, my jsme měli první tanec tancovat hned po nich, takže jsme se šli do chatky převléci.
První byla Zuzana, kterou tancovali všichni kromě Kačky. Když jsme začínali tancovat, jen
drobně pršelo, ale hudba jakoby déšť přivolala a my byli po Zuzaně úplně promočení. Potlesk
jsme ovšem sklidili obrovský. Dlaší měla být Santa Rita, takže jsme se na ní s Julčou
převlékli a šli si sednout po střechu. Déšť však sílil a my se po více jak hodině sezení a
posouvání předtančení domluvili s pořadateli, že to nemá cenu. Tak jsme ještě chvilku seděli,
pak jsme se sbalili a zamířili k domovům. Tak třeba příští rok budou lepší podmínky. Jinak:
tam, kde stál v sobotu Zbyňkovo stan, byla v neděli ráno jen samá voda. Aneb: „Jak začali
povodně 2013!“

Domov důchodců
3. 6. 2013
Na začátku června jsem opět navštívili domov pro senirory v Lidické, kde jsme se pokusili
spestřit jim jedno odpoledne, vystoupení bylo z popudu paní Křišťanové, která sem přivedla
klienty denního stacionáře ve Strakonicích a ti jim tady zazpívali za doprovodu kytary.
My jsme zatancovali Slováky, Irsko, Santa Ritu, Zuzanu, Boleslav a Anička si zde zatančila
svá dvě sóla. Tancovali jsme ve složení: Anička, Verča, Zbyněk, Monča, Kája, Lucka, Šárka a
Dáša.

Hasiči Radomyšl
8. 6. 2013
Oslava 130. Hasičského sboru se konala v sobotu 8.6. na hřišti v Radomyšli, konala se již od
poledne a my jsme tam museli jet na 2 etapy, protože jsme zároveň měli vystoupení ve
Strakonicích na hradě. Takže jako 1. se tam vydali jen jumpeři- Bára, Lucka, Zdenda, Petr a
Ondrášek, kteří pořádně zjistili, co a jak dneska bude, co po nás chtějí a hlavně zatancovali
Loco. Naštěstí měli na hřišti postavený veliký parket, takže se tam tancovalo příjemně. Pak už
zase pospíchali do Strakonic na vystoupení.
Přibližně v půl 5 jsme se do Radomyšle dostavili všichni a kolotoč našich tanců mohl začít.
Jako 1. zatancovali Ráďa s Julčou Sweet sunshine, mohli se pořádně rozběhnout, protože na
parketu bylo pro dvě opravdu hodně místa. Jako další jsme zatancovali Zuzanu, kterou
tancovali Denča, Anička, Kuky, Zdenda, Lukáš a Ondra.
Pak se znovu předvedli TCHD se sestavou Zemětřesení, kterou s nimi tancovali i děti. Další
na řadě byli Slováci v sestavě 6ti holek- Bára, Dáša, Verča, Lucka, Ráďa a Julča. Poté Ráďa
s Julčou zatancovali Jessusitu v krásných mexických sukních.
Pak nás čekalo překvapení, hasiči nám každému dali pití a po vystoupení jsme se ještě měli
stavit pro řízek. Takže po tom, co jsme se rychle občerstvili točenou kofolou, jsme
zatancovali jako další tanec Irsko ve 4, tancovali Lukáš, Denča, Áďa a Ondra. A pak už jsme
náš program zakončili Kankánem, který předvedli Dáša, Bára, Julča, Ráďa a Verča.
Pak jsme si ještě skoro všichni zašli na řízek, sbalili jsme kostýmy a po náročném dnu jsme
se konečně vydali domů.

Hrad Žije…
8. 6. 2013

Tato akce se konala v sobotu 8.6. od 13 hodin na nádvoří Strakonického hradu a
Osm a půl opice tam zdaleka nebyli jedinými vystupujícími. Tancovali tam i
společenské tance, moderní gymnastiku, slackline, disko, break a tancovalo tam
i odvětví Osm a půl opice TCHD.
Jako první z našich vystoupení zatancovali holky v šesti Sweet sunshine. Jako
další bylo Tornádo, které tancovali Julča se Zbyňkem, Ráďa s Verčou, Lukáš
s Áďou, Dáša s Aničkou a Ondra s Monikou. Pak naštěstí bylo hodně času do
dalšího našeho vystoupení, protože Bára, Lucka, Zdenda, Petr a Ondrášek, kteří
se vydali zatancovat do Radomyšle Loco, měli zpoždění. Dobu než se vrátili
naprosto v pohodě vyplnili brokeři, kteří uspořádali organizovaný betl dětí.
Když se jumpeři vrátili, zatancovali jsme Irsko v 8, Ondra, Bára, Verča, Lukáš,
Ráďa, Monča, Julča a Denča. Pak holky v 7 zatancovali Kankán-Monča, Áďa,
bára Dáša, Ráďa, Julča a Verča, měli co dělat, aby se vůbec s těmi velkými
sukněmi vešli na podium.
Další tanec patřil našim Jumpíkům, kteří zatancovali svou novou sestavu
Zemětřesení, které s nimi tancovali i 4 děti, které vedl Zdenda. A ti už vážně
měli plné ruce práce s tím, aby při tom skákání někdo neskočil mimo podium,
ale nakonec to v pohodě zvládli.
Pak už jsme mohli uklidit naší rozbordelovanou šatnu a vydat se na další
vystoupení do Radomyšle.

Charitativní koncert Milevsko
9. 6. 2013
V neděli 9. 6. jsme se vypravili do Milevska na Charitativní akci, na které jsme byli již minulí
rok. Jalo nás 6 jedním-Ondrovo-autem. Ondra, Verča, Bára, Monča, Lucka a Áďa. Kromě nás
zde vystupovalo o spoustu jiných kroužků a souborů. Akce se konala venku.
Tancovali jsme celkem 3 tance. Nejdřív
Zuzanu-Já a Lucka jsme tancovali
kluky. Pak jsme s Ondrou zatancovali
Santa ritu, ale zklamala technika-nebo
zvukař? A santa rita skončila hrát před
poslední částí, tak jsme se uklonili a
odešli. :-D
Pak ale nastal zvrat a začalo pršet,
takže se celá akce přesunula dovnitř.
Tak odtancovali Irsko a mohli jsme jet
domů, protože promenáda se dovnitř
nevešla.
Dneškem jsme pomohli dětskému
domovu, který zasáhla povodeň!

Závěrečné koncerty DDM
10. 6. 2013, 13. 6. 2013
V červnu jsme se společně s ostatními kroužky dobrovolně- povinně zúčastnili závěrečných
vystoupení pro rodiče v DDM. Tancoval, kdo mohl

Loučení se školním rokem
10. 6. 2013
V pondělí 10. 6. se konala akce pro opice. Byli pozváni všechny opice,
kamarádi, rodiče a to jako poděkování pro všechny opice a ukončení letošního
školního roku. Nejdříve se mělo slavit u Zbyňka na zahradě, potom v DDM na Podskalí
(centrum ekologické výchovy), ale nakonec se akce přesunula do DDM ve Strakonicích a to
vlivem špatného počasí.
Okolo 18 hodiny se začali všichni scházet, každý přinesl něco dobrého na zub a stoly se začali
postupně plnit. K pití se podávala točená kofola a budvar. Kromě opic, kamarádů, přátel a
rodičů za námi dorazila i naše známá kapela Pauza. Ty hráli písničky a zaplnili tím tak
atmosféru. A my jakožto taneční skupina jsme se předvedli se svými starými i novými tanci.
Lajnu nám zatancovali Julča s Ráďou, potom šli na řadu Slováci, kde jsme viděly Julču,
Ráďu, Káju, Šárku, Kačku Šimáků a Anička. Se Santa ritou se předvedli Ondra s Denčou.
Poté následoval náš známí tanec Tornádo s Tennessee od Míši. Svoji premiéru zde měla
Helča a Kuky, mimo nich tam tancovala Verča, Lukáš, Julča, Ráďa, Kája, Anička, Adéla a
Monča. Nakonec naší taneční přehlídku zakončila Anička s Denčou s Jesusitou. Všichni se
bavili. Zpívalo se, hrálo se. Postupem času začali opičky odcházet na kutě. Nakonec zůstali
jen poslední, kterým se ještě nechtělo spát a Pauza, hrálo se až do rána :) a dokud bylo pivo :D
MONČA

Dětský den Volyně
12. 6. 2013
Dne 12. 6. pořádala Kuky třída dětský den pro mateřské školky ve Volyni. Kuky požádala
Jumpíky, jestli by jim tam nemohli zatancovat. Byli pro. Ve středu se v půl 9 sešli Bára,
Lukáš, Áďa a Lucka. Na akci měla být i Kuky, ale byla nemocná, tak se tam stavila jen na
skok, aby přivezla slíbené věci na soutěže. Akce se konala na louce za kinem, kde je obvykle
tržnice. Vybrali si skvělí den, protože bylo krásné počasí. Program měl začínat v půl 10 a o
chvilku dřív se na prostranství nahrnulo přes 100 dětí. Na začátku programu zatancovala
skupina The chaos dancing, zatancovali Loco, i přes to, že děti byli malé, myslím ž je tanec
zaujal. Pak přišlo na řadu soutěžení a plnění nejrůznějších úkolů. Všude po louce byli
rozestavěné stolečky s čísly a byl tam někdo, kdo dětem vysvětlil, co mají dělat a za splněný
úkol jim nakreslil do kartičky obrázek. Pořádání soutěží se účastnili i Juříci. Holky měli
chytání rybiček a Lukáš shazování plechovek míčkem. Děti ale velice zaujalo přetahování
lanem, zaujalo i Lukáše, který se s nimi velice aktivně přetahoval. V jedné části programu si
děti mohli zatancovat makarénu nebo na písničku gam gam style nebo gentleman od PSY.
Program trval asi do 12 hodin, pak se děti museli vrátit do školky na oběd.

BÁRA

Rodeo Hoslovice
15. 6. 2013
Bylo slunečné sobotní odpoledne, 14 hodin, část party Osm a půl opice (Zbyněk, Šárka,
Ráďa, Denča, Julča, Monča, Ondra, Anička, Kája,Helča ) se chystala na své taneční
vystoupení v Hoslovicích. Mimo to jsme ještě měli dohlížet na skákací hrad - jako nejlepší
,,dozorci,, se ukázali naši tři maskoti - opičáci.
Nakonec jsme se v horkém dni, připečeni od sluníčka, ale v dobré náladě dočkali a okolo
15.45 hod. vystoupili s prvním tancem - Tornádo - i když ,,taneční" parket byl 14 cm vysoký
písek rozoraný od koní, užili jsme si to.
Po té jsme vystoupili ještě jednou: tentokrát to byla line Sweet sunshine v podání Julči a Rádi.
Pak už jsme se ale rychle sbalili a odjížděli do Cehnic na country bál.

HELČA

Country bál Cehnice
15. 6. 2013
Hned po rodeu jsme se přesunuli do Cehnic a to ve složení Verča, Bára, Lukáš, Kája, Anička,
Julča, Zbyněk, Denča, Ráďa a Ondra. V Cehnicích se konal pouťový country bál.
V přírodním amfiteátru, kde k tanci hrála WC pauza a my zpříjemňovali jejich přestávky.
Jako první jsme tancovali Slováky s malou Terkou a Kačkou Roků. Hned po nás zatancovala
Julča s Ráďou line Sweet sunshine. Dále jsme Zatancovali Zuzanu, Irsko, Santa ritu, Tornádo
a Kankán. Protože druhý den měl Zbyněk svátek, domluvili jsme se s Pauzou a nechali mu
zahrát sólo, při kterém jsme okolo něj udělali kruh. Zbyněk při tomto valčíku vystřídal
všechny opice, a když říkám všechny, tak myslím opravdu všechny, tudíž i Ondru s Lukášem.
I přes menší počet návštěvníků se bál vydařil. Kromě nás tam vystoupili i Cehnické bomby.

Chorvatsko
19. 1. 2013
PÁTEK 21.6.-SOBOTA 22.6.
Do Chorvatska jeli Zbyněk, Julča, Ráďa, Ondra Bára, Dáša, Petr a Dáši rodiče. Sraz jsme
měli u Dáši ve 22:00. Všichni přijeli velkým autem, jen Zbyněk, který přijel autem, kterým
jsme jeli do Chorvatska, přijel malým. Nemohli jsme nacpat tašky do kufru, hlavně kvůli Rádi
,,malému“ kufříku. Po velkém loučení s rodiči jsme v půl 11 vyjeli. Po cestě jsme si zahráli na
sardinky a kvůli našemu velkému úsilí jsme párkrát museli zastavit na benzíně, abychom se
mohli protáhnout a pokračovat v zábavě. V Chorvatsku Zbyňka napadlo, že bychom se mohli
kouknout na vodopád na Plitvických jezerech, ale byl tam drahý vstup, tak jsme usoudili, že
když už tam půjdeme, tak tam strávíme delší čas a dohodli jsme se, že se tam zastavím po
cestě domů. O pár desítek kilometrů dál opět Zbyněk spatřil ukazatele na nějaký vodopád, tak
jsme tam zastavili a vydali jsme se po ukazatelích. Vodopád jsme nenašli. Zato jsme našli
zříceninu hradu s krásným výhledem a hřbitov. Pak jsme se, už po pobřeží, vydali do kempu.
Dorazili jsme do Makarské riviéry a později přímo do vesnice Živogošće do kempu Dole, kde
jsme se s pomocí delegátky ubytovali. První co jsme udělali-vzali jsme si plavky a šli jsme si
zaplavat do moře a pak opalovat. V 6 hodin večer přišla SMS od Dáši, že v 7 dorazí-původně
měli odrazit až v neděli. Nakonec dorazili v půl 9 :-D. Nutno říct, že teď už nás v chatce pro 6
lidí bydlelo 9, ale to nevadilo, protože Bára, Ondra, Julča a Zbyněk spali na terase, takže byla
ještě 1 postel volná. :-D
NEDĚLE
Vzbudila jsem se v půl 7, ostatní ještě spali, postupně se vzbudila Dáša s rodiči, chvíli jsme
seděli venku, ale pak jsem usoudila, že ostatní se jen tak nevzbudí, tak jsem šla ještě tak na 2
hodinky spát. Pak jsme všichni posnídali a šli jsme na pláž, teda všichni kromě Rádi, ta spala
a přidala se k nám asi až v 11 hodin. K obědu Ráďa, Bára a Julča dělali špagety. Bára šla
koupit cibuli do směsi na špagety, protože ostatní měli zamčené peněženky u Dáši v pokoji,
nakonec se ukázalo, že cibuli mohl jít z holek koupit kdokoli, protože ten dědeček jí stejně
nechtěl zaplatit. Špagety byly výborné, ale Ondra je stejně musel zajíst chlebem se salámem.
Bára s Ráďou šli odpoledne na pláž, zkoušeli plavat, ale byly takové vlny, že plavaly leda tak
na místě. Zbyněk s Julčou si za nějakým křovím našli soukromou nuda pláž a Zbyněk se večer
vytahoval, že se spálil úplně všude. Zbyněk měl v 19 hodin sraz s delegátkou, kvůli
nabízeným výletům, takže jsme se v 18 hodin vydali nakoupit do Lidlu, o kterém Zbyněk
tvrdil, že je kousek a nechtěl ostatním věřit, že je až v Makarské. Jeli jsme. Bylo 18:40,
Zbyněk to vzdal. Bára s Ráďou si přesedli k Dáše a jeli do Lidlu. Zbytek se vydal zpět do
kempu. V té chvíli Zbyněk ještě netušil, že za zatáčkou je Makarská, kde se daný Lidl
nacházel. Veček šli Bára, Ráďa a Ondra na zmrzlinu a koupit pohledy. Ochutnali kokosovou,
snickers, keks, jahodovou a nudlovou zmrzlinu, všechny byly výborné, ale 2 kopečky s do
kornoutku vůbec nemohli vejít. Pak si holky u plavčíka, který vůbec nebyl plavčík, koupili
pohledy. Byl úchyl a úchylně na holky koukal. Pak jsme hráli prší. Šli jsme spát brzy, v půl
11.
PONDĚLÍ 24.6.
Ráno bylo opět krásné sluníčko, Ráďa dokonce vstala včas a stihla jít s Bárou na pláž. Nebyli
žádné vlny, ale zato tam byli nějaké divné proudy, protože když se holky snažili plavat, tak po
chvíli zjistili, že i přes veškerou snahu plavou dozadu. Nakonec doplavali úplně jinam a
museli k ručníkům dojít po pláži. Taky byl na pláži nějaký blbeček, který si myslel, že tím, že
nemá plavky, nikoho neznechucuje. Pak holky našli ve vodě včelu, tak se rozhodli jí na

klacíku vytáhnout, bylo to těžké, protože pořád padala, ale nakonec jí zachránili. Ondra se
celé odpoledne flákal v chatě. Julča se Zbyňkem byli na své nuda pláži. Pro všeobecnou
lenost jsme si k obědu dali čínskou polévku, kterou jsme jedli čínskými hůlkami. Odpoledne
se hrálo prší, Zbyněk 1 vyhrál a hned to musel pořádně oslavit. Také jsme hráli Times up,
přičemž Bára zjistila, že zná jen postavy z pohádek. Pak jsme se se slivovicí družili s naším
moravským sousedem Zdeňkem. Večer jsme si vyzkoušeli tance na vystoupení a pak jsme si
s našimi sousedy zatancovali pár tanečků. Pak začala velice nehezká bouřka. Takže jsme si
museli naše ležení přestěhovat dovnitř, bylo tam fakt nacpáno. Když jsme usínali, ozvalo se
příšerné zaburácení, jak blesk udeřil někde poblíž. Spoléhali jsme na borovice kolem chaty, že
blesk když tak udeří do nich. Dáše s Petrem teklo do pokoje zavřeným oknem, tak si tak
museli vzít kyblíky.

ÚTERÝ 25.6.
Ráno bylo zataženo a celkem zima, ale i přes to s Ráďa, Julča, Zbyněk a Ondra vydali na
rafty. Ostatní si dopoledne zdřímli a pak se vydali na prohlídku města Gradac, kde byla
spousta krámků se suvenýry, ale byli to dosti kýče. Zašli jsme si na oběd do restaurace, kde
měli výbornou pizzu. Pak jsme se stavili ve vedlejším městě, podívat se na odjezdy trajektů,
které jezdili na blízké ostrovy. Jelikož jsme předpokládali, že rafťáci se vrátí až tak v 5
odpoledne, tak jsme zamkli chatu. Proto nás čekalo velké překvapení, když jsme v půl 5
přijeli a zjistili jsme, že se vrátili už ve 2, ale naštěstí se do chaty dostali oknem, tak ani
nenadávali. Na raftu bylo úžasně, občas nějaké peřeje, ale sjízdné i pro amatéry. Nejvíce si to
užila Julča, která nemohla pádlovat, protože vedle ní jel kanoista, který si s ní povídal a úplně
jí balil. Julča mu nechtěla říct své jméno, tak jí říkal Moniko :-D . Jel s nimi 19tiletý
instruktor, který si vzal na opice facebook. Pak ještě Zbyněk s Ráďou skákali do řeky.
K večeru šli všichni k moři, protože se trochu oteplilo. Opět všichni kromě Rádi, kterou řeka
tak zmohla, že musela jít na pár hodin spát. Pak se přiznala, že se jí zdálo, že znala Usaina
Bolta, s kterým se skamarádila a chodili spolu plavat a že skákala z okna baráku Michala
Schumachera. Pak já ale Zbyněk vzbudil svým smíchem. Pak jsme hráli hru se zvířátky a
Zbyněk o všech zvířatech tvrdil, že jsou mrož. Ale pak začal foukat vítr a museli jsme přestat

hrát, protože nám ulítávali kartičky. Také jsme chtěli poslat pohledy, tak jsme v půl 9 vyrazili
do obchodu pro známky, ale měli jen do 8, tak akorát Zbyněk poslal pohled do DDM, protože
na něj si koupil známku předem. Tak jsme šli raději na zmrzlinu, měli výbornou mátovočokoládovou. Bára s Ráďou se vraceli do chatky a Ráďa se ptá Báry, ,,Kam šla Dáša?.“ Pak
se ale ukázalo, že byli u chaty, jen si kvůli větru přesunuli stůl. Večer Ráďa hrála milionáře na
mobilu, ale Zbyněk měl večer větší zážitek, protože po kempu běhaly nějaké cizí holky a
štěkali. 22.00 už spíme.
STŘEDA 26.6.
7:00 ještě spíme. 9:00 už spí jen Ondra, Ráďa a Petr. Bára si zničila nové žabky, protože
zakopla o schod. Vyndali jsme z auta kostýmy, byli fakt hodně zmačkané. Pověsili jsme je na
ramínkách na prádelní šňůru, snad se vyvěsí. Pak se Bára, Zbyněk, Ondra a Julča rozhodli jet
se podívat do Makarské. Bára si koupila nové žabky. Julča si chtěla koupit nové brýle, ale
ukázalo se, že je moc vybíravá. Pak jsme si v Makarské zašli na oběd. Vydali jsme se zpět do
kempu, po cestě Zbyňka napadlo, že bychom se mohli podívat, jak moc se na kopec
dostaneme autem, nejvyšší kopec měl přes 1700 metrů. Jeli jsme po krásných, vesnických,
jednoproudových silničkách mezi bílými skálami. Po nějakém čase a po tom se se všem
chtělo zvracet, jsme se dostali až k samotě, kde cesta končila. Vydali jsme se zpět. Zastavili
jsme u cesty a rozhodli jsme se na jeden menší kopec po skále vylézt. Ondra s Bárou měli
žebry, takže to byl opravdu zážitek. Po delší době a pár odřeninách jsme tak vylezli, tak jsme
si tam alespoň udělali pár fotek. Byl tak krásný výhled. Mezi tím na pláži štípla Ráďu do prstu
vosa, takže měla veliký prostředníček. Pak se k Rádě na pláži všichni přidali, ale nesvítilo
sluníčko, tak jsme tam moc dlouho nevydrželi. Pak jsme sestavili program na večerní
vystoupení. Bylo třeba sestavit ho velice pečlivě, protože jsme tancovali jen v 6, tak aby tam
nebyli nějaké velké pauzy, mezi vystoupeními ještě Ráďa s Julčou anglicky a česky uváděli.
Program:
Zuzana-všichni (žluté puntíkaté sukně)
Santa rita-Bára, Ondra, Zbyněk, Dáša (mexické sukně)
Sweet sunshine-Julča, Ráďa (žluté line sukně)
Boleslav-všichni (žluté line sukně)
Jump-Ráďa, Bára (kraťasy a černé tílko)
Kalup polka-všichni (modré sukně)
Jessussita-Ráďa, Julča (mexické sukně)
Irsko-Bára, Dáša, Ondra, Zbyněk (šaty)
Slováci-všichni (modré sukně)
Tornádo-všichni (modré sukně)
Kankán-Bára, Dáša, Julča (mexické sukně)

Tornádo jsme přidali až 3 hodiny před vystoupením, ale vypadalo hezky. Pak šli Ráďa
s Bárou koupit známky a odeslat pohledy. Ráďa si koupila 4 balíčky bonbonů, o kterých
tvrdila, že jsou nejlepší na světě. Kostýmy se naštěstí docela vyvěsili, takže jsme v půl 9
mohli od vrátnice v klidu odjet dodávkou do nepříliš vzdáleného hotelu Nimfa. Vystupovalo
se u krásného bazénu, šatnu jsme měli naštěstí blízko. Než jsme začali, museli jsme počkat,
protože v hotelu se konala dětská diskotéka, takže jsme začali pozdě. Program probíhal
hekticky, ale v pohodě. Pak jsme ale slyšeli, co jsme neměli, nějaká paní říkala místnímu
DJovi, aby ten hrozný program nějak zkrátil a radši něco pustil. Když jsme ale koukali na
diváky, tak se tvářili v pohodě a normálně tleskali, takže to, že je to hrozný program naštěstí
nebyl veřejný názor. Za námi pak přišel DJ, že je lidem zima, tak jestli by to nešlo malinko
zkrátit. Vynechali jsme kalup polku, Irsko a Tornádo. Naštěstí jsme si tam alespoň mohli dát
pití zadarmo. Pak nás řidič odvezl zpět do kempu. Všichni šli hned spát.
ČTVRTEK 27.6.
Ráno foukal studený vítr. Okolo 10 hodiny trochu ustal, tak jsme se rozhodli jít na pláž Julča, Zbyněk, Bára. Dáša a spol. se vydali podívat do Splitu. Na pláž asi po hodině přišli i
Ondra s Ráďou, kteří se konečně vyspali. Okolo půl 2 jsme z pláže odešli a jeli jsme do
Gradacu. Došli jsme si na oběd, dali jsme si pizzu, jak jinak. Pak Bára s Ráďou prolezli
všechny obchody na pláži. Šli jsme si koupit nějaké ovoce. Bára si všechno, kromě
hroznového vína, koupila po 1 kusu. Také měli obrovské švestky, Rádi oblíbené. Po příjezdu
na chatu jsme zjistili, že se Zbyněk spálil, ale prohlásil, že je v poho. Pak šli skoro všichni na
pláž, jen Ondra se zase válel v chatě. Z pláže jsme šli do sprch a navečeřet se. Připravili jsme
program na dnešní vystoupení, měli jsme tancovat v Makarské, na promenádě před hotelem
Riviera. Tancovat s námi měli i moravští sousedé.
Program:
Zuzana a Boleslav (žluté tečkované sukně)- Bára a Ráďa si pod sukněmi museli nechat
kraťasy

Jump
Sweet sunshine
Irsko
Jessussita
Santa rita-Julča s Bárou si pod mexické sukně museli obléct modré
Slováci
Tornádo
Kankán-před ním jsme měli chvilku čas, protože

zatancovaly mažoretky

V půl 8 jsme měli sraz na vrátnici, i s 2. Skupinou. Přijel mikrobus a dodávka, jelikož nás
dohromady bylo téměř 50, tak jsme se tam samozřejmě nevešli. Musel ještě přijet 1 mikrobus
a 1 dodávka. Hotel Riviera vypadal lépe než hotel, kde jsme tancovali minulí večer. První
tancovala druhá skupina, měli bohaté pásmo, protože jich bylo více skupin
dohromady:country, mažoretky, roztleskávačky, moderní gymnastika, lidové a disko tance.
Pak jsme přišli na řadu my. Bylo to velice hektické a občas jsme si sundávali sukně rovnou na
podiu, což určitě nikdo nečekal, ale povedlo se nám a měli jsme z toho dobry pocit. Cesta zpět
do kempu byla také zajímavá, museli jsme přes půl hodiny čekat na mikrobus, ale nakonec
jsme dojeli.
PÁTEK 28.6.
Poprvé po ránu nefoukal vítr. Bára se Zbyňkem a Honzou (Moravák) se vydali na cestu
k nejvyššímu kopci v okolí (1766 m), chtělo jet více lidí, ale nikomu jinému se kvůli tomu
nechtělo vstávat v půl 6. 3x se museli ptát na cestu a když to konečně našli tak zjistili, že
vybírají 40 kuna za osobu a navíc se dá vyjet až nahoru autem, takže by si ani nezalezli. Tak
se rozhodli jít raději na jiný kopec. Cesta byla náročná, samé lezní po kamenech. Cesta jim
trvala 4 hodiny, tam i zpět. Byli na sebe velice pyšní. Bára si naštěstí vzala své již zničené
kalhoty a pro jistotu si je roztrhla i na zadku. Když přijeli do kempu, tak je čekalo překvapení,
všichni totiž teprve vstávali, nebo byli vzhůru teprve nanejvýš půl hodinky. Pak jsme se
naprosto neorganizovaně naobědvali. Bára s Ráďou šli na pláž, časem se k nim přidal Ondra.
Hráli si na grilovaná kuřata asi 5 hodin, museli totiž využít jedinečného sluníčka. Julča se
Zbyňkem šli na svou nuda pláž a zjistili, že není tak úplně jejich, protože se tam rozvaloval

nějaký tlustý, chlupatý a nahý pán, který se stále koukal na Julču. Cestou potkali nějaké zvíře,
Zbyněk tipoval, že je to bizon, mrož nebo chameleon, ale bizona mu Julča rozmluvila, takže
se asi nikdy nedozvíme, co to bylo. Pak šli ráďa s Ondrou hrát frisbee, ale vážně důležité je,
že si Julča mazala nohy. Večer šli Julča, Zbyněk, Dáša a spol. do města na večeři. Bára, Ráďa
a Ondra zatím dopíjeli slivovici. Po čase zjistili, že jí tam nebylo tolik, kolik mysleli a tak šli
do města si koupit rakii, přidal se k nim moravák Kuba, koupili rakii s fíkem. Chutnala fakt
divně, ale Ráďa a Ondra si jí míchali s ledovým čajem a Coca Colou. Mezi tím se vrátil
Zbyněk s Petrem s tím, že nechali holky ve městě na drinku. Všichni chvilku pokecali
s Moraváky. Mezi tím se Ondra s Ráďou stačili opít rakií a vedli velice inteligentní řeči
s našimi sousedy z druhé strany, kterým jsme říkali Pražáci, ale z Prahy nebyli. Pak dorazili i
Dáša s Julčou a skoro všichni šli spát, jen Rádě se stále nechtělo.
SOBOTA 29.6.
Ráno jsme všichni vstávali v 7:00 a okamžitě nastalo velké uklízení. Museli jsme umít
všechno nádobí, správně seřadit matračky, zamést, vytřít, umít okna a spočítat podle seznamu
jestli nám nechybí něco z vybavení chatky. Chyběla nám rohožka, ale když přišla delegátka
chatu přebrat, tak to nijak neřešila. Vydali jsme se na cestu. Dáša ještě přibrala do auta
Moraváka Jakuba a odvezli ho do Splitu. Ostatní se nejprve vydali na prohlídku Splitu, byla
tam obrovská tržnice, ale skoro nikdo nechtěl nakupovat. Zašli jsme na oběd do restaurace,
kde nás ke stolu dovedla řecká bohyně se zebřími kalhotkami. Pak jsme vyrazili do Zadaru a
hledali jsme penzion Ivo, kde se nacházel ozdravný pobyt DDM Strakonice. Po dlouhé době
hledání jsme zavolali Lukášovi Schovanců, ten nám řekl, že to vůbec není v Zadaru, ale
v Bibinje. Ale i tam jsme hledali velice dlouho, protože cedule ulice byla schovaná za křovím.
Byl to hezký penzion. Domluvili jsme se s majitelem, že můžeme přespat na terase. Večer
jsme šli do města na večeři, měli tam nejmenší porce, jaké jsme zatím v Chorvatsku viděli.
Ale houbová omeleta byla výborná. Večer jsme si ještě se Šulinou vyprávěli na terase vtipy,
řekli jsme si 100+1 vtipů s Chuckem Norisem a pár jiných vtipů, ale s Chuckem jich bylo
nejvíc. Pak jsme šli spát, abychom nerušili noční klid.
NEDĚLE 30.6.
V noci neskutečně kousali komáři a byla hrozná zima, tak se Ráďa s Bárou přestěhovali do
auta. Ráno jsme si došli do města pro snídani, snědli jsme jí a šli jsme s ostatními z DDM na
pláž. Rádě se zdálo, že tady měli slanější moře. Ale jisté bylo jen to, že ho měli dál, protože
museli obejít celou dlouhou loděnici. Usoudili jsme, že by se nám 2x denně nechtělo chodit
půl hodiny na pláž. Dopoledne bylo krásné sluníčko. Julča se Zbyňkem si u moře koupili
výborné koblihy. Pak jsme si dali oběd a dohodli jsme se, že z Bibinje odjedeme už
odpoledne. Před odjezdem jsme se museli velice rychle vysprchovat, protože DDM pak
odcházeli na pláž a zamykali. Nakonec jsme vše v pohodě stihli a s opět plným kufrem jsme
se vydali na cestu. Nejprve jsme se stavili v Zadaru v Kauflandu. Pak jsme se s úmyslem,
zastavit na nějaké cestě, kde na nás nebude vidět, vydali směrem k Plitvickým jezerům.
Nakonec jsme bez úspěchů dojeli až k jezerům. Zkusili jsme ještě poslední možnou cestu, ale
tam jsme po chvíli narazili na nějaké strážce přírody, tak jsme se raději otočili. Našli jsme
kemp pro karavany, kde nás také ubytovali. Mohli jsme spát na louce a ještě tam dokonce
měli wifi, sprchy a záchod, v takový luxus jsme ani nedoufali. Takže jsme byli docela nadšení
a rozhodli jsme se dát těch 10E za osobu. Ve skvěle vybavené kuchyni jsme ze zbytků uvařili
špagety. Za přítomnosti všemožných broučků jsme je i snědli. Pak jsme koukali na film,
pustili jsme si gotiku. Lehli jsme si k tomu na deku na louce za barákem, všude kolem nás byl
les, setmělo se a byla neskutečná zima. Po filmu se holky báli dojít si i na záchod. Bára
s Ráďou spali v autě, zbytek venku na louce.

PONDĚLÍ 1.7.
Bára s Ráďou vstávali v půl 7 a šli se vysprchovat, pak šli vyfotit spáče. Zbyněk se vzbudil a
poradil holkám, ať se dojdou vysprchovat, dokud tam nikdo není :-D. Pak vstali i Julča a
Ondra, všichni si udělali kafe a posnídali u stolu pod stromem plným včel. Nakonec se
vzbudil i Zbyněk a všichni jsme mohli vyrazit na 4 kilometrovou cestu k Plitvickým jezerům,
teda až po tom co jsme celé auto ověsili spacáky a ručníky, aby tam krásně uschli na slunci.
Když jsme došli k pokladně, tak jsme si všichni kromě Zbyňka koupili dětské vstupné, sešli
jsme dolu k jezeru a lodí jsme se nechali přepravit na druhou stranu jezera, pak jsme po
krásných, dřevěných cestičkách chodili mezi jezery, pod vodopády, ale i přes jezera. Na břehu
jednoho jezera Julča uviděla mloka, ukázala nám ho, všichni si všimli, že koukáme zaujatě na
zem, tak se tam hned nahrnuli desítky turistů. Pak jsme lodí přejeli delší trasu přes jezero.
V této části národního parku bylo větší množství turistů, šílenost. Šli jsme se podívat do
jeskyně, kde Ráďu praštil krápník do hlavy, protože jí o něm zapomněl Zbyněk říct. Pak už
jsme se šli podívat na nejdelší vodopád, který se přes davy turistů skoro ani nedal vyfotit.
Vydali jsme se na zastávku vláčku/autobusu, který nás odvezl na naše výchozí místo, a my
jsme se vydali zpět do kempu. Holkám se nechtělo jít pěšky a tak poslali kluky napřed a sami
si chytla stopa. V kempu jsme si sbalili věci zpět do auta a už jsme se vydali na cestu domů.
Naše poslední zastávka v Chorvatsku byla ve městě Karlovačko v intersparu. Pak jsme přejeli
Slovinsko, Rakousko a nakonec jsme se dostali až do Česka. Ondru jsme vysadili ve
Strakonicích a všichni ostatní se vydali k Dáše pro zbytek věcí. Ve 23:51 jsme se rozloučili a
všichni odjeli domů.
HLÁŠKY CHORVATSKO
Ondra nemůže vylézt z vody a volá na Ráďu, ,,mamiii.“

Bára: "Jdu si vyčistit zuby na záchod, tam je totiž zrcadlo a já to bez něj neumím."
Jsme v Chorvatsku, jedeme na jihozápad, před námi jsou nějaké hory a Zbyněk
povídá: "Vidíte ty hory? To jsou Alpy.“
Bára na Ráďu: "To je ta scéna, kdy se kameny začnou hádat.“
Jde Dáša s mamkou a za nimi jde paní s 2 chlapečky a povídá jim: "Koukejte, jak to
sluníčko pěkně zapadá.“ Dáša hledá sluníčko, její mamka jí povídá: ,,Koukej na ten krásný
měsíc.“
Hrajeme prší, Zbyněk hází na stůl 9 a říká: ,,Ber si 2.“ Pak tvrdil, že blafuje.
Bára, ,,Myslím, že je to hokejista.“ Hašek.
,,Kdo zradil Ježíše?“ Dáša: ,,Kristus“
Hrajeme hru, kdy si jeden vezme kartičku, vysvětluje a ostatní hádají
postavu/osobnost. Hraje Bára. Pro jistotu si vezme radši víc kartiček, aby aspoň něco znala a
začíná: ,,No…To je ten…víte kdo… ten zpěvák Americkej. Nebo herec…možná…a nebo
taky ne.
Hrajeme hru se zvířátky, Ondra čte, ,,Mají obě pohlaví kozy?“
Hrajeme hru se zvířátky, Zbyněk ukazuje na kartičku, ,,To je mrož,“ byl to tuleň.
Ukazuje na další, ,,Tak to je mrož.“ Byl to lachtan. Další, ,,To je mrož,“ byla to vydra.
Bára s Ráďou leží na pláži. Ráďa hází na Báru kamínky. Bára si sedne a povídá:
,,Chceš taky poházet kamínkama?“ Zrovna šel okolo nějaký pán a myslel si, že je to na něj a
opravdu se lekl.
Ráďa píše mamce SMS: SE NÁM DNESKA OCHLADILO, JE TU JEN 28 STUPŮ.
Mamka jí odepisuje: NÁM SE OTEPLILO, UŽ JE TU 17.
Julča volá na Zbyňka:,,Hej pojď sem!“
Zbyněk:,,počkej moment.“
Ráďa:,,Uno momento.“
Julča:,,Duo momentos……..Duo momentos mentos….Kmentos.“

Bára:,,Špentos?“
Sedíme u stolu pod stromem, který je poset květy lípy srdčité. Zbyněk: ,,Ach náš národní
strom. Tsechische republik.“….. Střídavě foukáme květy na Julču. Julča:,,Už dost, to stačí.
Stejně už tu nic není.“ Bára:,,Dáme druhý kolo?“

Řepice
19. 1. 2013
V pátek 28. 6. jsme byli pozváni do Řepice na akci rožnění prasátka pro klienty a přátele
denního stacionáře ve Strakonicích. Akci pořádala Káji mamka a my měli za úkol akci trochu
zpestřit. Ve třičtvrtě na 5 se u DDM sešla Verča s Mončou, Denčou, Aničkou, Luckou a Kuky
a vyrazili jsme do Řepice, kde už čekal Lukáš a Kájou a také Zdenda.
Paní Křišťanová nám přidělila hezky velkou šatnu a sdělila svůj plán, já seřadila tance a
všichni se převlékli a to do modrých sukní na papoušky. Ty už jsme dlouho nikde netancovali,
takže jsme si je raději vyzkoušeli.
Pak už se šlo na věc a papoušci se docela povedli. Na akci hrál Tomáš ze scény ještě
s nějakým pánem, takže my jsme se vždy v klidu převlékli, nechali je něco zahrát a když jsme
byli převlečení, šli jsme tancovat znovu. Jako další jsme zatancovali Slováky a v dalším bloku
Irsko a Santa ritu, kterou jsme necvičili, a byla hodně vtipná. Tancovala jsem ji já se Zdendou
a Monča s Lukym.
Po přestávce jsme tancovali Zuzanu, ale při hvězdách se Káje vybil notebook, přes který se to
pouštělo, takže na přání diváků bylo opakování. Pak už nás čekali poslední 3 tance, které jsme
odtancovali všechny najednou a to Jessusitu, jump a Kankán.
Pak jsme sbalili kostýmy a byl ten správný čas na prasátko, které bylo moc dobré.

Tancování Cehnice a Hoslovice
9. 7. 2013
V úterý 9. 7. se Bára, Zbyněk a Denča vydali na přání paní starostky do Cehnic, protože
Cehnické bomby měli taneční soustředění a prý se jim líbilo, jak tancujeme, tak abychom je
naučili něco z country. Sraz jsme měli v 17:00 u DDM, řídila Bára, protože Zbyněk měl
rozbité auto.
Když jsme dorazili, tak holky vypadali celkem překvapeně, ale po chvíli, jen co Zbyněk
připojil kombo, šli všichni tancovat. Naučili jsme je Rufuse, Zuzanu, karamelu, vykopávací
line, bruslící a Madonu. Holky vypadali, že si to celkem užívají, i když jejich technika nebyla
nic moc :-D. Ale moc kondičky holky taky neměli, tak jsme po 2 tancích vždycky museli dát
přestávku na pití.
Pak nám holky nabídli, abychom si opekli buřty na ohýnku, ale všichni jsme odmítli.
V Cehnicích jsme dostali spontánní nápad, že bychom mohli vyrazit na tancování do Hoslouc,
které každé léto pořádá Rozálie. Tak Bára s Denčou vyrazili z Cehnic sami a Zbyněk jel do
Strakonic s nějakým pánem, protože se ještě pokoušeli odtáhnout Koštů auto, což se jim
nepovedlo.
Holky dorazili do DDM s úmyslem uklidit kombo, ale i přesto, že měli správný klíč, se jim to
nepovedlo. Tak nakonec museli počkat na Zbyňka a uklidit ho až pak. Poté už jsme zase ve 3
mohli vyrazit do Hoslovic.
Přijeli jsme v 19:55, ale i přesto, že tancování mělo začínat už ve 20 h, tak tam ještě nikdo
z Rozálie nebyl. Pak naštěstí dorazili a po chvilce se mohlo začít tancovat. Pro nás bylo
velkým překvapením, že s Rozálií přijel i Zdenda a dokonce i Kuky, takže Opice se zase sešli
:-D. Tancovali jsme spoustu nám známých i neznámých tanečků, užívali si to všichni nejen
opice, ale my jsme se rozhodně nejvíc nahlas smáli :-D.
Tancování skončilo před půl 11, Bára jela domů sama a Zbyněk s Denčou se svezli se
Zdeňkou z Rozálie.

BÁRA

Tancování Hoslovice
16. 7. 2013
Bylo úterý a stejně jako kterékoli jiné úterý o letních prázdninách se v Hoslovicích konalo
tancování pro veřejnost. A opic tam samozřejmě nemohli chybět. Tentokrát se vydali tancovat
Bára, Zbyněk, Julča, Denča a Kuky. Tentokrát přijeli ještě s předstihem, tak si nejprve zašli
do výčepu na točenou kofolu. To byl tedy jejich úmysl, ale kofola došla, tak si dali Coca colu
a Bára sprite. Všichni kromě Denči na sobě měli opičí trička, Zbyněk chtěl Denče tričko
půjčit, ale ona nechtěla.
Pak se začalo tancovat a jako první tanec byla samozřejmě promenáda. Zatímco všichni
tancovali tak dorazila ještě Anička s mamkou. Pak se zase tancovali různé tance, jako obvykle
country i line dance. Asi tak v půlce lekce dorazili i Šárka, která tam přišla s holkama od koní.
Jako poslední se zase tancovala Blbost. :-D
Hláška:
Bára jela do Hoslovic svým autem a Zbyněk s ostatními už tam byl a stál Báře na místě.
Bára povídá Zbyňkovi:,,Proč mi stojíš na místě?“
Zbyněk:,, Ale to je moje místo.“
Bára:,, nene to je moje.“
Zbyněk: ,, Ale já tam stál minulý týden.“
Bára:,,Ale tos jel se mnou.“

BÁRA

Ródeo Plástovice
20. 7. 2013
Jako každý rok se konalo rodeo v Plástovicích a Opice byly opět pozvány, aby tam mezi
různými soutěžemi vystoupily. Jeli Bára, Verča (každá svým autem :-D), Lucka, Kája, Lukáš,
Anička, Denča, Zbyněk, Monika, Helča a jeli i Áďa, která ovšem nevystupovala a jela se na
nás jen podívat.
Sraz jsme měli v 10 u DDM. Všichni se sešli celkem včas, jen Anička přijela o něco déle, tak
na ní Bára počkala, zatímco Verča ještě vyrazila do Prioru pro krepáky na střapce pro
,,roztleskávačky“ a zajížděla ještě pro Lukáše do Štěkně. Po 11 hodině jsme se sešli
v Plástovicích a jako první jsme šli domluvit, kdy budeme a tancovat. První tanec jsme
tancovali asi v 1 hodinu, a to Irsko. Opět jako vždy na rodeu se tancovalo v aréně. Někdo se
rozhodl přesto tancovat v botách a někteří tancovali bosi. Celkem se nám povedlo, ale byl
opravdu zážitek, když jsme poprvé vykopli nohy a nečekali jsme, že nám písek z arény nalétá
do očí, museli to být krásné výrazy.
Hned po Irsku se šli holky roztleskávačky (Bára, Monča, Anička a Kája) převléct a
povzbuzovat jezdce při Barelech. Tancovali v kamionu před posledním barelem. Ze začátku
jim to šlo, ale pak přišel 1 z jezdců s tím, že jit to sice jde, ale že by to neměli dělat, protože
tím prý plaší koně, no a bylo po srandě.
Pak jsme vystupovali asi ve 4 hodiny s Tornádem. Museli jsme si pečlivě vybrat místo, kde
budeme tancovat, protože všude byli hovna :-D, nakonec jsme jedno pěkné místo našli a tak
tanec proběhl v pořádku. Na rodeu také vystupovala Romanita se svojí koltovou show. Také
jsme si s ní udělali fotku a také jsme si museli udělat tradiční fotku s ……………………
Pak probíhalo rodeo až do konce bez vystoupení, ale my jsme tam stejně ještě museli čekat,
protože se večer konal country bál s kapelou WC Pauza. Měl se konat od 7, hned po skončení
slavnostního
nástupu. Ale rodeo
se
jim
nějak
protáhlo a my tím
pádem museli čekat
mnohem dýl, pak
ještě
nečekaně
dlouho trvalo, než
se všichni nahrnuli
na místo konání
country bálu. Před
námi
ještě
vystupovala
Romanita s lasovou
Show. Pak jsme v 8
hodin
konečně
mohli vystoupit se
Slovákama,
které
tancovali
samé
holky, Bára, Denča, Lucka, Kája, Verča a Monika. Pak jsme konečně mohli ve čtvrt na 9
odjet, celkem rozdám, když jsme měli odjet v 7 hodin. Při odjezdu Bára s Lukášem dostáli
velkému uznání od Jimiho a jeho manželky, prý jim předvedli skvělou show a byli oceněni
potleskem, protože lidi visící z jedoucího auta, to se jen tak nevidí. :-D

BÁRA

Tancování Hoslovice
23. 7. 2013
V úterý se od 20 h opět konalo tancování v Hosloucích a my opět vyrazili. Dnes
jeli Verča, Bára, Zbyněk, Julča a Dáša. Pak tam ještě s lidma od koní přišli
Anička a Šárka, ale Šárka nemohla tancovat, protože jí kousl kůň. A s Rozálií
přijel Zdenda.
Tentokrát lekce začala Rufusem a jako další tanec byla country polka. Zbyněk
se Zdendou se hrozně ulévali a pak se vymlouvali, že řeší soustředění. Když
byla část line dance, tak jsme se ulévali všichni a radši jsme si vykládali vtipy.
Pak jsme Zuzanu tancovali venku, protože se nám nechtělo dovnitř, do toho
šíleného horka, které dnes bylo extrémní. Lekce končila promenádou a Blbostí
(soku soku páči páči soku soku víre víre).
BÁRA

Rýžování zlata na Otavě, Hobby závody
3. 8. 2013
3.8. 2013 jsme se vydali na vystoupení do
Semic na Westernové hobby závody. Počasí
nás ten den vůbec nešetřilo. Vzhledem
k hoodně vysokým teplotám a stále svítícímu
sluníčku celý tento ten nahrával spíše tomu,
natáhnout se někam k vodě. K našemu
neštěstí jsme zjistili, že v blízkém okolí se
nenachází žádná řeka ani rybník. Nadšeni
jsme nebyli ani z tamějšího travnatého
„tanečního parketu“, který byl mírně z kopce.
Ovšem se super partou je dobře všude, takže
negativa šla stranou a užili jsme si i tak
spoustu srandy.
Zatancovali jsme několik našich tanců –
Slováky, Papoušky, Tornádo z Tenessee,
Zuzanu a Sweet sunshine
V odpoledních hodinách jsme se pomalu
začali připravovat na přesun do Kestřan, kde
jsme měli vystupovat na každoročním
Rýžování zlata Otavě. Všichni jsme se
nemohli dočkat- samozřejmě hlavně toho, až
konečně budeme po celém dni moci skočit do
řeky.
Po velice zajímavém přesunu ze Semic do
Kestřan (řekněme jen, že jsme měli
k dispozici pouze jedno auto, a taky že nám
bylo velmi těsno) přišla konečně odměna
v podobě řeky. Když jsme se všichni patřičně
zchladili –
několik
opičích
bláznů si
dokonce
zaskákalo

z Kestřanského mostu – připravili jsme se pomalu na to, že doplníme už tak zajímavý
program několika z našich tanců.
Zatancovali jsme opět Slováky, Irsko, Zuzanu, Santa Ritu, Sweet sunshine a Anička
předvedla jeden ze svých sólo tanců. Celý večer jsme zakončili půlnočním překvapením –
Kankánem, který se všem přítomným očividně opravdu moc líbil.
KÁJA

Soustředění
5. – 8. 8: 2013
5.8
Sešli jsme se před DDM v 9h. Mezi tím co jsem čekali na ostatní tak jsme větrali kostýmy.
Jen co jsme všichni dorazili měli jsme rozcvičku s Pavlem. Byla senzační. Člověk se u ní
dokonale protáhl. Po rozcvičce jsme začali trénovat kroky do nové sestavy + holky si museli
vzít sukně a zkoušet se dotočit na druhou stranu sálu. Bylo to proto, aby Pavel vybral ty
holky, co se nejlíp točí. Potom nás rozdělil do dvojic a učil správné swingové otočky. Ihned
po tom jsme se učili sestavu. Po obědě, který nám letos dováželi od Saši, se šli ostatní koupat.
Potom jsme ještě trénovali sestavu a pak byla volná zábava. A večer samozřejmě večeře, opět

od Saši.
6.8
Ráno zase rozcvička. Potom zase sestava a pak šli cvičit malý. Na konec jsme se rozloučili
s Pavlem. Po večeři jeli někteří do divadla.Jelo se opět na otáčivé hlediště do Týna nad
Vltavou – tentokrát to bylo na představení do mácího divadelního spolku a byla to zábavná
travesti show. Někdo zůstával v DDM.
7.8
Ráno jsme vstali a zjisti jsme úžasnou věc. Zbyněk si nevzal od Pavla hudbu. Tak jsme to tam
asi půl hodiny zrychlovaly. Potom jsme procházeli sestavy. Po obědě se jelo koupat do
Kestřan. Všichni jeli kromě mě a Denči. Celou dobu jsem si pouštěla písničky. V Kestřanech
se koupali v řece u mostu a všichni si to náramně užili, nejvíce asi malé děti, které se na nás
skákali a bylo jim úplně jedno, že neumí plavat. Zbyněk s Luckou si dokonce skočili i
z mostu.

Na večer přišel i Ondra a všichni jsme si spolu zatancovali. Po tancích jsme se dívali na
partičku.
8.8
Poslední den byl takový hodně pohodový. Zatancovali jsme si a pak jsme se dívali na filmy.
Podle fotek jsme si to užili a já říkám že fakt pořádně .

Hrajeme Aktivity:


Bára kreslí kyslík, Monča: „Já si nemohla vzpomenout, jak se to jmenuje!”



Verča kreslí čelist, Julča, :Já myslela, že je to kastrol a v něm hlava“

ANIČKA

Memoriál gen. Gustera
17. 8. 2013
Měla psát KUKY, ale nebyla schopná dodat!

Hoštice, Malenice
23, 24. 8. 2013

V pátek jsme vystupovali na country bálu v Hošticích na Stodole Michala
Tučného, nevystupovali jsme přímo v uzavřeném areálu, ale u hospody U
javoru. Sraz jsme měli v 19:00 na místě. Jeli Julča, Zbyněk, Monika, Ráďa,
Lucka, Denča, Kuky, Bára a Verča. Bára s Verčou ale mohli dorazit až ve 20
hodin a tak ostatní jako 1. Zatancovali Slováky, protože jen na ně měli kostýmy,
ostatní u sebe měli holky, ale zapomněli si vzít k sukním spodničky, tak museli
Slováky zvládnout bez nich.
Holky dorazily zrovna ve chvíli, kdy si zbytek skupiny fotil nějaký
fotograf. Šatnu jsme měli celkem dobrou, v jednom z pokojů, který nikdo neměl
pronajatý, ale sousedi z vedlejšího pokoje měli rádi trávu, tak jsme byli trochu
nadýchaný :-D. Jako další se tancovala Santa rita ve zvláštním složení, tancovala
se ve 3 párech a samé holky, Bára s Denčou, Verča s Mončou a Ráďa s Kuky.
Ráďa se pak hned rychle převlékla a zatancovali s Julčou Sweet sunshine.
Když jsme zrovna netancovali tak hráli kapely Nouze a WC Pauza. Jako
další jsme tancovali Irsko, tancovali ho všichni kromě Kuky, která ho v té době
ještě neuměla. Pak se tancovali papoušci, které netancoval pro změnu Zbyněk,
ten je sice uměl, ale byl moc línej. Další se tancovala Zuzana, kterou tancovali
Bára, Ráďa, Monča, Lucka, Verča a Julča, která tancovala středového kluka.
Pak už byl na řadě jen kankán, který netancovali Denča a lucka, nemají na
něj věk :-D a Zbyněk, kterého jsme ´mezi sebe nevzali :-D Poté jsme si ještě
zašli na pití, které jsme měli v hospodě zadarmo. A okolo 11 hodiny všichni
kromě Báry a Rádi odjeli. Holky spali načerno u Káji ve stanu, která přímo
v areálu Stodoly prodávala medovinu.
Holky se ráno vzbudili, poslechly si 2 nepříliš známé kapely a vydaly se
zpět do areálu, kde tancovaly den předtím, protože tam v půl 1 zase měli Opice
sraz kvůli odpolednímu předtančení. Dnes tam hrála kapela Jezevci a na
divácích bylo znát, že se u hospody zdrželi do časných ranních hodin. Stejně
jako předešlý den jsme začali tancem Slováci, co ovšem bylo jiné jen v tom, že
jsme po každém tanci naučili přihlížející nějaký country tanec, byl tam dostatek
mladých kluků, kteří i celkem vypadali, že je to baví, tak jsme si mohli pořádně
zatancovat a obecenstvo se dobře bavilo.
Jako další tanec zatancovali Julča s Denčou Jessusitu. Zatancovali jsme
další tanec s lidmi. Pak nám nějaký opilý chlápek sebral naše opičí maskoty
z podia, 2 se nám pak podařilo mu sebrat, ale 3 nám nechtěl dát, pak si s ní hrál
s nějakou malou holčičkou a pak, což jsme zjistili až později, naší opici daroval
holčičce, Zbyněk dohonil holčičku s rodiči až na parkovišti, avšak nebylo to tak
jednoduché, jak by se mohlo zdát, rodiče mu jí nechtěli vrátit s tím, že jí dostali,
nakonec si to ale nechali vysvětlit a tak se opice vrátila zpět do naší péče.

Po tomto dramatu jsme zatancovali Papoušky, Santa ritu a Sweet sunshine
ve stejném složení jako předešlý den. Pak jsme se šli opět zadarmo občerstvit do
hospody a pak jsme zatancovali ještě Irsko a Zuzanu.
Před odjezdem jsme si telefonicky objednali Pizzu ve Volyni, sbalili jsme
všechny věci na vystoupení a vydali jsme se na výbornou pochoutku. V pizzerii
nám dělal Zbyněk ostudu a mladý číšník nevěděl, co má dělat, jak ho Zbyněk
mátl. Také tam byla parta chlápků, kteří nás poznali z včerejšího vystoupení.
Když jsme dojedli, vydali jsme se do Malenic, kde jsme měli vystoupit na
country bále, který se konal po rodeu. Když jsme tam přijeli, tak tam skoro
nikdo nebyl a kapela si teprve instalovala aparaturu. Bára s Verčou a Ráďou
dlouhé čekání odradilo a tak asi po půl hodině odjeli s tím, že 6 jich tam na
vystoupení stačí. Na country bále sice nebylo příliš lidí, ale i přesto zatancovali
Irsko, Julča, Kuky, Monča a Lucka, pak ve 2 párech zatancovali Santa ritu, i se
Zbyňkem, jako další následovali Slováci a jako poslední Kankán ve 3: Julča,
Monča a Kuky.
BÁRA

Loučení s létem – Nákří
31. 8. 2013

V sobotu 31.8.2013 se v Nákří u Temelína konalo loučení s létem s DJ
Marešem. Byl to takový dětský den. Když jsme dorazili na místo, šli jsme se
hned převléhnout na naše 1. vystoupení. Jako první jsme vystoupili s tancem
Zuzana, kterou jsme tancovali jen holky i přes to, že tam s námi byl Zbyněk. Dál
jsme tancovali Slováky a Irsko. Mezi každým vystoupením samozřejmě
nechyběla výuka tanců. Děti, ale i maminky si s námi zatancovali třeba
promenádu, Zuzanu nebo i linedance.
DENČA

