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„Opice nejsou jen kroužek, ale životní styl.“
Kája Švarc
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Školní rok 2012 - 2013
Tréninky:


Strakonice: 17,30-20,00 - NE (Zbyněk)



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



Strakonice děti: 17,30 – 19,00 - ÚT (Julie)



Jump style: 19,00 – 20,30 ÚT (Zdenda)



Strakonice : 19,00 – 21,00 ST (Zbyněk)



Milevsko:17,00 - 19,00 ČT – lichý (Zbyněk)



Čestice: 17,30 – 18,30 ČT (Verča)

Country taneční:

Členové:

Děti:

Radka Tomášková

Nicole Jandová

Monika Chalušová

VanessaVaššová

Zdeněk Košta

Barbora Chvalová

Dagmar Procházková

Petra Hanzalová

Veronika Nováková

Tereza Řehořová

Adéla Holmanová

Klára Horáková

Ondřej Havlena

Vojtěch Souček

Barbora Nováková

Laura Stanislavová

Lukáš Havránek
Karolína Křišťanová
Anna Velková
Radek Chval
Julie Zákostelecká
Šárka Piklová
Barbora Vondroušová
Vendula Jurečková
Kateřina Šimáková

Kristýna Šochmanová
Denisa Matoušková

Jana Žitníková

Lucie Hlinšťáková

Tereza Zábranská

Adéla Stropnická

Pavlína Pospíšilová

Zbyněk Mařík

David Kazda

Michaela Hálová

Barbora Klečková

Kateřina Kvasníková

Kateřina Rotová

Edita Věženská
Kristýna Vaňková
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Junior rodeo Hoslovice
7. 9. 2013
V Hoslovicích nás přivítalo horké poledne, i když už byl začátek září. Všichni se začali
pomalu sjíždět, musely jsme si vyzkoušet pár tanců, protože jsme nakonec vystupovali v jiné
sestavě, než bylo plánováno.
Vystupovali jsme v přestávkách mezi disciplínami. Samozřejmě se nám jako vždy tancovalo
dobře ve 14 cm písku. Hlavně těm malým, kteří tancovali jako první s jejich Večerníčkem a
velkým potleskem na konci. Jako druhý tanec jsme tancovaly Sweet Sunshine ve dvou a
nakonec Slováky.
Taky bych neměla zapomenout na velké focení s koněm a na koni, kterého se děti, myslím, že
určitě, bály, podle jejich vyděšených výrazů (ale někteří se na něj nechaly i vysadit :D) a na
obrovské hroudě písku, kde se pořádně vyřádily.
Konec rodea jsme završili pořádnýma ''kérama''. Ale to, jak se nám povedly, už můžete
posoudit sami. :)

Večerníček – Davídek, Pižla, Terezka Ř., Kačka R., Barunka a Kačenka
Sweet Sunshine – Anička, Ráďa
Slováci – Kačka R., Julča, Ráďa, Terezka Ř., Šárka a Kačka Š.

RÁĎA
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Tancování Milevsko
12. 9. 2013
12. 9. 2013 se konalo první tancování v Milevsku tento školní rok. Konalo se jako obvykle
ve čtvrtek od čtvrt na 6, ale už se nekonalo v kulturním domě, nýbrž v tělocvičně Milevské
základní školy. Od nás se na tancování vydali, Zbyněk, Lucka, Ondrovo maminka, Bára,
Bývalá členka Kačka Kvasníků a náš v té době nejnovější člen Radek. Kromě nás se sešlo 16
tanečníků.
Na úvod jsme si jako obvykle zatancovali Promenádu, následovala Zuzana, a několik dalších
tanečků na zopakování. Už uměli i některé lajny, jako např. bruslící, mambo line nebo waltz.
Nakonec jsme se je pokusili naučit valčík, zatím jim moc nešel, ale po nějaké době trénování
jim určitě půjde stejně dobře, jako vše ostatní. V 7 hodin, i když se nám ještě nechtělo, jsme
museli uvolnit tělocvičnu místním basketbalistům.
BÁRA
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Zámecká slavnosti a hobby závody
14. 9.2013
Tyto 2 akce se konali 14. 9. 2013, vydali se na ně Bára, Verča, Zbyněk, Julča, Ráďa, Kuky,
Kája a Dáša.
Zámecké slavnosti se konali
na zámku, který je nyní
používán jako domov pro
seniory a hlavně kvůli nim se
akce
konala,
program
probíhal na nádvoří, kromě
nás tam vystupovali i jiné
taneční skupiny, lidové tance
a různé disko a gymnastické
tance, vše uváděl moderátor.
Taky tam byla ukázka
vodících psů, se kterými měli
návštěvníci možnost si pohrát
a vyzkoušet jejich dovednosti,
měli tam dokonce i jednoho
vodícího poníka.
První krásné překvapení pro
nás bylo, že na nás v šatně čekalo občerstvení, ve formě chlebíčků, cukroví a pití. Jako první
jsme se převlékly do modrých sukní a zatancovaly jsme Slováky, Bára, Julča, Ráďa, Kája,
Dáša a Kuky. Pak se Ráďa s Julčou rychle převlékly do mexických sukní-červené a zelené a
zatancovaly Jessusitu. Jako další jsme se došli převléct do šatů na Irsko, tancovaly Bára,
Dáša, Verča a Kája. Jako poslední se tancovala Zuzana v kankánových sukních, protože
původně se měl tancovat kankán, ale nebyl tam na něj dostatek prostoru. Zuzanu tancovaly:
Julča, jako prostřední kluk, prostřední holku Kája, Verča s Kuky jako holky a Ráďa s Dášou
jako kluci.
Při odchodu nás čekalo další úžasné překvapení, které pro nás připravili čiperné důchodkyně a
to byli ručně šité sovičky ze starých látek, vypadaly úžasně roztomile.
Pak jsme si sbalili všechny kostýmy, opět je hodili do auta a vyrazili jsme do Čížové, kde se
konali hobby závody. Tam už na nás nečekalo žádné překvapení, byla celkem zima, my jsme
se museli převlékat u aut na louce a tancovali jsme tak, kde běhají koně, takže jsme se museli
vyhýbat koňským bobkům. Přesto jsme nějak zvládli odtancovat Slováky, bez Rádi a Zbyňka.
Julča si pak jen sundala sukni, pod kterou měla kraťasy a zatancovali s Ráďou Sweet
sunshine. Po cestě domů jsme si ještě
dojeli spravit náladu do Písku do
mekáče, kde jsme Dáše sebrali spoustu
slevových kartiček.
BÁRA
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Rodeo Hoslovice
21. 9. 2013
V sobotu 21. 9. se konalo rodeo
v Hoslovicích, bylo to poslední rodeo
letošního roku a zároveň se na něm
vyhlašovaly i celoroční výsledky
jezdců. Osm a půl opice tam
samozřejmě nemohlo chybět. Měli
jsme sraz ve 12 hodin rovnou na
místě, přijeli Bára, Verča, Ondra,
Lukáš, kuky, Lucka, Anička a Monča.
Počasí nebylo nic moc, tak jsme byli velice rádi, že jsme měli celkem útulnou šatnu, ve které
jsme se před zimou mohli schovávat. Bylo nám řečeno, že máme jít s jezdci na nástup, tak
jsme se rozhodli, že nastoupíme s rozhodčími, kteří obvykle nastupují jako poslední a také
chodí pěšky. Ovšem to jsme ještě netušili, ž dnes chystají změnu a půjdou první. Tak jsme
pak usoudili, že sami tam nepůjdeme, koně už se tam i tak nemohli vejít, tak jsme jen zůstali
stát u ohrady.
Jako první bylo zahánění telat do ohrádky a po této disciplíně musel bool team připravit tyčky
na rychlostní soutěž a právě v této chvíli jsme měli vyplnit pauzu. A tak jsme zatancovali
Papoušky, tancovali jsme jako obvykle v aréně, ale dnes to bylo rozhodně ještě mnohem
zajímavější než obvykle, protože písek byl zmoklí a tak když jsme šli, tvořili se nám pod
nohama loužičky. Už od začátku jsme se naplno smáli, (Zbyněk by nás jistě pochválil) ale to
znamenalo, že již v půlce tance jsme smíchy nemohli pomalu ani tancovat a bylo jen
s podivem, že nikdo neupadl, jak písek krásně klouzal a podjížděl pod nohama, ale pár lidí to
mělo na mále. Když jsme dotancovali, zůstala po nás velká louže ("po nás ať přijde potopa“),
ale diváci nás odměnili velkým dvojnásobným potleskem.
Pak jsme se zase museli jít pořádně zahřát na pokoj, měli jsme na to 2 soutěžní disciplíny.
Dalším tance, Irskem, jsme vyplnili pauzu při stavění barelů. Bylo nám jasné, že kroky
v písku jistě moc nevyniknou a že bude těžké držet řady, nám bylo také jasné, ale že až tak, to
jsme tedy nečekali. Myslím, že diváci se touto podívanou ale celkem pobavili a my se
pobavili též, opravdu zajímavé bylo, jak nám od nohou odlétával mokrý písek, takže jsme
měli šaty celé flekaté.
Pak jsme uklidili naši útulnou šatnu, všichni jsme si pečlivě zabalili piškoty, ve kterých jsme
oba tance odtancovali, teda kluci ne, ti si jen museli své boty pořádně očistit, aby v nich mohli
večer odtancovat předtančení na country bále, a už jsme se vydali do hospody U starého
kance, přečkat dobu do začátku country bálu a také dát si něco dobrého k jídlu.
Ještě než přišli lidi z rodea, jsme si stihli vyzkoušet vše potřebné, protože předem jsme to
neměli nacvičené, jelikož nebylo jisté, že tam budeme tancovat. Na bále hrála kapela WC
Pauza. Po první sérii jsme zatancovali Zuzanu: Ondra, Lukáš, Lucka, Monča, Bára a Anička,
pak jsme hled na parket pozvali přihlížející a zatancovali jsme s nimi promenádu. Po další
sérii Verča s Ondrou a Kuky s Lukášem zatancovali Santa ritu a po ní jsme lidi naučili
Zuzanu. Jelikož se všichni za tu dobu docela rozjeli, tak jsme usoudili, že víc už nás tam není
třeba, tak jsme se opět sbalili a vydali jsme se domů.
BÁRA
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Václavská pouť
28. - 29. 9. 2013
O Václavské pouti se konala Václavská stage DDM, kterou pořádal hlavně Zbyněk, byl to
program různých kapel a tanečníků, který se konal celou sobotu a neděli. Akce se konala na
parkovišti před DDM a hlavními tanečníky byli Osm a půl opice a TCHD.
Všichni jsme měli sraz v sobotu v 9 hodin, hned po příjezdu nás čekal velký šok, jelikož jsme
zjistili, že se nebudeme převlékat v DDM, jak jsme si mysleli, ale ve stanu na parkovišti, sál
byl totiž oficiálně zavřený. Tak jsme si alespoň do stanu nanosili židle, abychom si na ně
mohli pokládat kostýmy. Před začátkem programu, který byl v 10 hodin, si ještě holky museli
vyzkoušet sweet
sunshine a TCHD
si svůj program
také ještě projeli.
Začali
jsme
chvilku po 10
tancem Slováci,
který tancovalo 6
holek-Šárka,
Bára, kuky, Kája,
Dáša a Kačka,
tancovali
ve
žlutých
puntíkatých
sukních.
Jako
další tanec se
tancovali Sweet
sunshine,
v typických
kostýmech, akorát Ráďa s Julčou měli místo kraťasů kalhoty, protože byla docela zima, tento
tanec tancovali Julča, Ráďa, Denča, Anička a Monča s Verčou, pro které to s tímto tancem
bylo 1. vystoupení.
Jako další tancovali Bára, Kuky, Lucka a Zdenda za TCHD s tancem Loco. Výrazná hudba
přilákala více lidí, kteří tam pak samozřejmě zůstali i na další vystoupení, kterým byla Santa
rita v podání Verči, Lukáše, Zbyňka a Rádi. Pak Zbyněk, Lukáš, Monča, Bára, Kuky a Lucka
zatancovali Zuzanu. Pak už bylo na řadě Irsko, které se ráno ještě muselo předělat, protože se
nejprve mělo tancovat v 8, ale Julče bylo špatně, tak chtěla tancovat co nejméně, tak ho
nakonec odtancovali v 6 Verča, Šárka, Kačka, Denča, Kája a Anička. Pak na scénu nastoupili
všichni jumpíci a zatancovali Earthquake, nyní nově v 6ti lidech.
Pak jsme nechali prostor kapele, která již byla připravená na podiu, nejdříve museli naladit a
až pak teprve chvilku hráli, takže my jsme se zhruba třičtvrtě hodinky nudili, ale nakonec
jsme to všichni přežili a tak jsme poté mohli pokračovat v programu. Na řadě byla Anička se
svým tancem na písničku Pirátů z Karibiku. Pak jsme pokračovali Tornádem, v podání Lukáš,
Zbyňka, Báry, Dáši, Monči, Lucky, Šárky, Verči, Denči a Julči. Pak už byl na řadě
předposlední tanec, Boleslav, který tancovali Lukáš, Kája, Zbyněk, Anička, Kuky a Ráďa,
Zbyněk to zkazil hned na začátku a tak to bylo docela zajímavé. A tak jsme se konečně dostali
k posledními tanci, který byl, jak řekl Zbyněk, bez komentáře-Kankán, i když ho holky za
světla tancují nerady, tak ho zatancovali v hojném počtu 7 dívek-Monča, Bára, Dáša, Ráďa,
10

Julča, Kuky a Kája, to že
se tancoval v 6, mělo 1
nevýhodu
a
to
že
prostřední (Ráďa) musela
tancovat
v červené
mexické
sukni,
ale
nevypadalo
to
vůbec
špatně. A tak byl konec
programu, my jsme pustili
ke slovu další kapelu a
každý jsme se rozutekli
někam na oběd, případně
na pouť.
Pak konečně vysvitlo sluníčko a tak když jsme se v půl 3 opět sešli na další blok vystoupení,
který začínal v 15 hodin, měli všichni hned mnohem lepší náladu, no ale možná to bylo právě
tím obědem.
Odpolední vystoupení bylo mnohem klidnější a to i přes to, že program byl úplně stejný, jen
Irsko tancovali v 8. Ovšem klidnější byl proto, že před Locem a po Zuzaně zahrála kapela
Pakoni vždy 2 písničky. A tak jsme se stíhali celkem v pohodě převléct a i vydýchat,
abychom měli na další tanec novou energii.
Program skončil zhruba ve 4 hodiny. Jen jsme si každý poskládali své kostýmy, ale nechali
jsme je ve stanu, jelikož jsme věděli, že budou v bezpečí, protože přes noc hlídal celé
parkoviště Zdenda.
V neděli jsme se opět sešli v 9 hodin, ale dnešní den vypadal mnohem veseleji, jelikož už
nebyla tak hrozná mlha a dokonce hned od rána svítilo sluníčko, čili hned na dopolední
vystoupení se přišlo podívat více lidí. Program probíhal úplně stejně jako předešlí den, až na
to, že vše co v sobotu tancoval Zbyněk, dnes tancoval Ondra a Kankán místo Monči tancovala
Verča, jelikož Monča se necítila po včerejší zimě dobře.
Odpolední vystoupení přineslo o něco více změn, jelikož Dáša musela do práce a tak místo ní
musel vždy někdo tancovat. Tak Slováky nakonec tancovala místo Dáši Lucka, tam to bylo
ještě s komplikací navíc, jelikož
Lucky místo tancovala Bára a tak
Bára musela jít tancovat Dáši.
Irsko museli zatancovat opět v 6.
Tornádo místo Dáši zvládla Anička
a Kankán se zatancoval také v 6.
Pak už jsme naše kostýmy uklidili
definitivně s tím, že jsme je opět
odnesli do našeho kumbálu
v DDM. A všichni už celkem rádi
šli domů, protože spousty lidí a
pouti měli všichni plné zuby.
BÁRA

11

Prodloužená Strakonice
4. 10. 2013
V pátek 4. října se kluci sešli u vietnamců nad sokolovnou – potřebovali jsme nové boty a tak
jsme si je po ne moc dlouhém vybírání koupili. Ve 3 hodiny jsme se potom všichni sešli před
vchodem do kulturáku ve Strakonicích. Tady jsme si ještě před začátkem prodloužené
vyzkoušeli Irsko v šestnácti lidech, které zde mělo premiéru. Začínala Julča a postupně se
přidaly Ráďa, Verča, Bára, Monča, Denča, Kája a Lucka. Dalších 8 lidí – Luky, Kuky, Ondra,
Dáša, Šárka, Radek, Zbyněk a Anička nastoupili až při rychlejší části. Já jsem tady vystupoval
s opicemi poprvé a velmi se mi to líbilo. Vystoupili jsme vždycky po první pauze, mezitím
jsme byli v šatně. Saša přivezl pizzu a tak bylo co jíst. Oběma skupinám se velmi líbilo, my
jsme si to také moc užili.

RADEK
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Hobby závody
5. 10. 2013
Hobby závody probíhaly ve Štěkni v sobotu 5. října a my zde měli vystupovat. Zbyněk
s Julčou měli školení vedoucích, takže jsme vyrazili sami. Zúčastnilo se nás sedm: Verča,
Bára, Lukáš, Kuky, Anička, Denča a Lucka. Převlékali jsme se v bývalé cukrárně na náměstí
a k místu vystoupení do bylo docela daleko a my měli jsme zatancovat tři tance v kuse. Proto
jsme to postavili tak, aby bylo převlékání co nejjednodušší.
Nejdřív jsme zatančili bez Aničky Zuzanu. Pak Anička předvedla své sólo ve žluté puntíkaté
sukni, zatímco já s Luckou a Lukášem jsme svlékli červené košile a Bára s Denčou vyměnily
dlouhé sukně za krátké a mohli přijít Slováci. V sestavě s Aničkou a bez Kuky. Ještě jsme
pozvali diváky na bál do Radošovic a mohli jsme jet. Jelikož to byla fofr akce – do hodiny
jsme byli zpátky ve Strakonicích.

VERČA
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Vytištěno v ČP servisu
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Strakonický
country bál
12. 10. 2013
Country bál v Radošovicích se konal
12.10.2013, pořádali ho dohromady
naše skupina Osm a půl opice a ještě
druhá country skupina ze Strakonic
Rozálie. Na této akci hrála kapela WC
Pauza, která na tento večer měla překvapní v podobě nového bubeníka, kterého mezi sebou
řádně uvítali. K dispozici samozřejmě byla koupě tomboly.
Country bál začínal ve 20 hodin, ale my jsme tam museli být mnohem dřív, jelikož jsme si
jednotlivé tance potřebovali vyzkoušet a nechtěli jsme, aby příchozí návštěvníci viděli naši
zkoušku a přišli o překvapení. Rozálie si s tím hlavu zřejmě vůbec nelámala, jelikož přijeli na
poslední chvíli a v době jejich zkoušky již někteří návštěvníci přicházeli.
Předtančení jsme měli ve 4 sériích, vždy 1tanec Rozálie a 1 tanec mi. Jako první tanec byl
tedy předveden glogging v podání nejmenších dětí z Rozálie. Po nich holky od nás – Julča,
Anička, Verča, Ráďa, Denča a Monča předvedly line dance Sweet sunshine. Po této sérii
tanců se s lidmi šla pro začátek country bálu naprosto typická Promenáda, ke které nám hrála
kapela a koordinovala ji vedoucí Rozálie Ivana Bambásková.
Po další sérii hudby od kapely, během níž tancovalo spousta lidí, že jim byl parket skoro
malý, přišla na řadu další vystoupení, byl to opět step, nyní ovšem od starších tanečníků a po
nich jsme my zatancovali další náš line dance a to Irsko, bylo v provedení 16ti tanečníků a to
Bára, Verča, Julča, Denča, Kája, Ráďa, Lucka a Monča, které začínali s počáteční pomalou
částí a k nim se na rychlou část přidali Zbyněk, Lukáš, Ondra, Radek, Dáša, Kuky, Šárka a
Anička. Pak opět probíhala výuka jednoduchých country tanečků.
Po další volné zábavě na živou hudbu zatancovala Rozálie klasické country, tentokrát
v podání nejstarších tanečníků a my jsme zatancovali naše nové předtančení Dolly,(Bára,
Lukáš, ‚Lucka, Ráďa, Zbyněk, Verča, Monča, Kája, Julča a Denča) které vymyslel choreograf
Pavel Lhotský a my jsme s ním vystupovali úplně poprvé, ale přesto bychom jeho provedení
hodnotili velice kladně, mělo velký úspěch. Poté se ukázalo, že místní hospodský zjevně
nepočítal s takovým množstvím návštěvníků, jelikož mu začali docházet některé druhy pití,
tak nezbývalo nic jiného než pít i něco co nemáme tolik v oblibě.
Pak už přišla na řadu poslední série tanců před půlnočním překvapením, což bylo od Rozálie
opět klasické country v podání nejstarších tanečníků a od nás tanec od choreografky Míši
Modálkové Tornádo z Tennessee, u kterého došlo na poslední chvíli ke změně tanečníků,
jelikož Dáše nebylo dobře a nebyla si jistá jestli by to zvládla odtancovat, tak za ní musela jít
tancovat Kája, ta ovšem neuměla její místo, tak se s Bárou museli prohodit, ale nakonec to až
na pár nepatrných chybiček dopadlo dobře. Nakonec tedy tornádo tancovali Bára, Kája,
Zbyněk, Julča, Lukáš, Denča, Verča, Ráďa, Ondra a Monika. Pak už na řadu přišla
slosovatelná tombola, kterou si vzali na starost Zbyněk s Ivanou, byly tam velice zajímavé
věci, takže výherci byli zajisté potěšeni.
Po další sérii písniček přišlo na řadu poslední předtančení, což bylo půlnoční překvapení,
které se zorganizovalo na poslední chvíli. Tančila se Santa rita, kterou tančily obě skupiny
dohromady, tancovala se po kruhu v konečném počtu 10ti párů. Toto překvapení mělo veliký
úspěch a v takovém počtu působilo velice efektivně. Čili celý country bál dopadl až nad
očekávání dobře.
BÁRA
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Dětská pyžamová párty
19, 10. 2013
V sobotu 19. 10. se konala už typická podzimní dětská pyžamová párty ve Strakonicích
v DDM. Začínala ve 3 hodiny odpoledne, hrála kapela WC Pauza a byli připravené rozmanité
soutěže a aktivity pro děti, ke koupi byla i tombola a občerstvení bylo samozřejmě zařízené.
Hned na začátku se tam nahrnula spousta dětí i se svými rodiči, děti se ale tvářili mnohem
nadšeněji. Tato pyžamovka se konala naprosto netypicky bez Zbyňka, protože ten musel odjet
reprezentovat Opice do Znojma, ale stejně jsme to krásně zvládli i bez něj, jeho místo
hlavního kecala, zaujmul Lukáš a docela dobře se s touto rolí sžil. Ze začátku se děti jen váleli
na žíněnkách, házeli si s míčky, tancovali a dělali jiné různé lumpárny, které běžně mají
zakázané. Pak přišel čas vystoupení, které zařídili Denča s Verčou tancem Sweet sunshine, po
tomto tanci jsme uspořádali 1. Soutěž, kterou byla hra se židlemi, jež všechny děti jistě znali
už z předchozích pyžamáků, vždy když některé z dětí vypadlo, tak za odměnu dostali domácí
cukroví různých tvarů.
Po dalším čase na volnou zábavu přišel další tanec, kterým byli Slováci, přičemž holkyTerezka, Kačka a Denča tancovali normálně v kostýmech a kluci-Bára, Kája a Verča
tancovali v pyžamech. Pak přišla na řasu další soutěž, což byla překážková dráha, kde děti
nejprve museli udělat kotrmelec na žíněnce, pak prolézt obručí a nakonec podlézt pod židlí,
soutěžili v družstvech a museli soutěžit 2x, protože poprvé se nedalo určit, kdo vyhrál.
Pak přijela první várka pizz, které si mohli hladovci objednat u Saši. Pak se předvedli naše
nejmenší opičky s Večerníčkem a poté se uskutečnila předposlední soutěž, kterou bylo
procházení zdí, bohužel jediný komu se toto povedlo, byla celá kapela WC Pauza, když běželi
najednou. Pak byl opět čas na volnou zábavu, mezitím si Bára, Lukáš a Lucka odskočili
nakoupit do Kauflandu, samozřejmě, že šli v pyžamech, takže si je tam ještě asi dlouho budou
pamatovat. Než se stihli vrátit tak Zdenda uspořádal poslední soutěž, kterou bylo klouzání se
na žíněnce, což vyžaduje dlouhý a rychlí rozběh.
Mezitím čas dospěl až k 18. Hodině, takže byl čas toto skvělé a zábavné odpoledne ukončit,
děti už byli naštěstí dost unavené, tak ani moc neprotestovali proti odchodu.
BÁRA
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Country bál Láz
19. 10. 2013
V sobotu 19. 10. 2013 se konal posvícenský country bál v Lázu u Příbrami. Doprovázel nás
hektický odjezd, kdy Zbyněk šílel po telefonu, že jedeme pozdě, ale my byli úplně v pohodě,
jen Alča musela děti z pyžamovky vyprovodit sama. Řídila jsem já a druhé auto paní
Hlinšťáková – jelo nás 9 – já, Bára, Lukáš, Radek, Denča, Šárka, Lucka, Kuky a Kája. Lidí se
moc nezúčastnilo, ale stejně to bylo lepší než na jaře.
Jako první jsme zatancovali Slováky v samých dívkách. A hned po nich jsem s Lukášem
zavedla promenádu, které se zúčastnilo asi 10 párů. Pak jsem musela jít tancovat s nějakým
opilým hasičem – fakt se mi nechtělo, ale byl neodbytný a já přece nemohla nechat tancovat
mladší holky V dalším bloku následovalo Irsko v podání Báry, Káji, Kuky a Lucky a Sweet
sunshine v podání Verči a Denči. Diváky jsem naučili Sirkaki.
Pak už následovala Zuzana a o půlnoci místo klasického kankánu mexická polka Santa Rita
v podání Báry a Radka a Káji a Lukáše. Pak už byl čas rozloučit se a vyrazit na dlouhou cestu
domů – nevím, jak v druhém autě, ale u mě všichni spali a krásně se všichni chrápáním
doplňovali
–
Bára,
Radek,
Lukáš
a
Kuky.

VERČA
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Country bál Krajníčko
26. 10. 2013
V sobotu 26. října 2013 jsme byli opět od Kačky Šoltysů pozváni na malý koňský bal v
Krajníčku. Jeli jsme jedním autem ve čtyřech lidech. Zbyněk, Julča, Kája a Denča. Jako první
Julča s Denčou zatancovaly Jessusitu. Julce hned na začátku tance spadl pásek a sukně jí
málem spadla. Spadlý pasek zvedl pořadatel a chtěl ho vydražit, ale nakonec ho Julča získala
rychle zpět.
Při čekání na další tanec si holky kreslily obrázky, každá nakreslila jednu čáru a neřekla
druhé, co to představuje. Vznikly z toho poměrně morbidní obrázky! Další tanec jsme
tancovali všichni a bylo to Irsko, které mělo velký úspěch. Snažili jsme se i naučit jednoduché
country, line i mexické tance, ale nálada s rostoucími promile v krvi se strmě měnila v
neovladatelnou radost, a hlavně v neovladatelné kroky, co se příchozích koňáků tykalo. Proto
jsme, jako předpůlnoční překvapeni, zatancovali už pouze Sweet sunshine, kde Denču s
Julčou natáčel jakýsi milý pán, vleže!!! Po této události jsme se rychle sbalili a uháněli domu.
Akce byla fajn a moc jsme se nasmáli ne zcela střizlivým tanečníkům a kameramanům
černých kalhotek!

JULIE
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Stavba Ondrovo brány
27. 10. 2013

27. října proběhla historicky 1. Svatba některého z členů Osm a půl opice. Ženil
se Ondra a my jsme se podle vesnických tradic, kterým se mnozí velice
podivovali, rozhodli mu postavit svatební pránu.
Rozhodli jsme se to provést 27.10. a po bližším prozkoumání jsme zjistili, že to
rozhodně nebude snadná věc. Kvůli nedostatku místu před bytovkou, kde bydlí
Ondra, jsme museli bránu stavět u Zbyňka, kde bohužel nebylo místa o nic víc.
Museli jsme si na pomoc přibrat i odbornou pomoc ve formě Vašíka Kaskouna,
který už přece jen postavil bran více než my všichni dohromady. Již ráno se
Zbyněk s Radkem vydali na chvoj, kterou měli na starost. Bára svou přípravu
začala již den předem, jelikož měla za úkol nakreslit desku, ne které stálo
,,mnoho štěstí novomanželům“ a byl tam obrázek cowboye, když to viděl
Zbyněk, tak vtipně prohlásil, že ta deska vypadá spíš jako Radkovo, jelikož
cowboy byl blonďatý.
Na stavění brány se podíleli Bára, Verča, Vašík, Radek, Zbyněk, Julča, Lukáš,
Kuky, Lucka, Kája, Monča, Martin, Áďa, Denča a Ráďa. A samozřejmě pod
nohy se nám pletl
Vojta. Jako první
se
samozřejmě
musela
sestavit
dřevěná
konstrukce, která
v tomto případě
musela
mít
i
podpěrné nožičky,
protože ji nebylo
čím přichytit. Už
u toho nastali
potíže, protože se
ukázalo, že málo
kdo
dokáže
kvalitně přitlouct
hřebík. Pak se přichytila deska a brána se přendala na velkou káru, na které byla
později převezena. Práce nám šla pěkně vesele od ruky, hlavně kvůli trávnici,
kterou přinesl Lukáš za narozeniny a griotce, kterou ještě zaprášenou vytáhl
Zbyněk ze sklepa. Poté bylo třeba udělat kopičky z chvoje a ty drátkem upevnit
k dřevěné konstrukci, motali Verča s Vašíkem a ostatní podávali kopičky, jen
Bára si vybrala důležitější práci a fotila. Bylo málo chvoje a proto se s ní od
začátku muselo šetřit, ale nakonec to krásně vyšlo.
Pak už bylo jen třeba bránu dostatečně ozdobit růžemi a fáborky, které všechny
holky doma připravovali. Tato práce proběhla rychle a tak už jen zbývalo
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převezení a samotné umístění brány. Holky šli k Ondrovi, který o ničem netušil,
pěšky a kluci řekli, že pojedou na káře a budou bránu jistit. Pak se ukázalo, že to
byla jen výmluva, jelikož brána držela sama a oni se vezli hezky vevnitř v autě.
U Ondry nastal problém, jelikož jsme nepočítali se zábradlím, které nám
překáželo v tom, umístit bránu před vchod a tak jsme jí museli nadzvednout až
nad zábradlí, ale nakonec to vše dobře dopadlo a tak jsme mohli zazvonit na
Ondru, aby se i s Adrianou sesunuli k nám. Chvilku jim to trvalo, ale když přišli,
tak jsme jim, né sice s moc velkou kvalitou, ale zato s velkým nadšením
zaspívali písničku V Strakonicích za oltářem a pak už jsme se mohli vydat na
běžný nedělní trénink.

Odborný plánek :D
BÁRA
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Svatba Ondry a Adriany
2. 11. 2013
Dne 2. 11. 2013 se nám ženil jeden opičák a to Ondra :) Měli jsme sraz už v půl 11 na DDM,
kde jsme všichni podepsali přání pro novomanžele a vyzkoušeli jsme si, co budeme tancovat.
Domluvili jsme se, že budeme tancovat Dolly a Tornádo. Když jsme odzkoušeli, oblékli jsme
se a pomalu vyrazili. Mezitím ještě došel Lukáš s Martinkem pro rýži. Po cestě jsme potkali
Ondru Kadleců. Když jsme dorazili na svatbu, už byla nevěsta s ženichem, rodinou a přáteli
připravena. Počkali jsme, až odejde svatba před námi a obřad našeho opičáka mohl začít. A už
jsme seděli v obřadní síni a v tom vcházel Ondra v doprovodu Štěpánky (maminky) a poté
vcházela Adriana. Poté začala mluvit paní místostarostka Ivana Říhová a o chvilku déle už
jsme slyšeli z úst Ondry i Adriany jejich „ANO“. Potom všechny opičky odešli ven kde, jsme
na novomanžele nastražili první nástrahu v jejich životě. Ondra musel vzít Adri do náručí a
musel jí přenést přes stužku, kde byly navěšeny pomůcky do školy. Poté už procházeli
uličkou, kde na ně každý hodil nějaký to smítko rýže. A jako dárek dostali od opic tanec
Dolly, který tancoval Zbyněk, Verča, Ráďa, Lucka, Bára, Lukáš, Monča, Kája, Julča a Denča.
Potom jsme začali přemlouvat Ondru, aby si s námi zatancoval Tornádo. Po chvilce
přemlouvání si šel zatancovat a společně s ním tancoval i Lukáš, Zbyněk, Áďa, Julča, Denča,
Anička, Ráďa, Bára a Šárka. Poté jsme jim předali přání a fotku s přilepenými stokorunami,
popřáli oběma mnoho štěstí, společně se vyfotili a odcházeli jsme se připravit na naše
podvečerní vystoupení v Borotíně u Tábora.

MONČA
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Koňský bál Borotín u Tábora
2. 11. 2013
Okolo 3 hodiny odpolední jsme se vydali na cestu do Borotína, kde nás čekalo vystoupení na
Koňském bále. Jeli jsme dvěma auty.
V jednom jel Zbyněk, Julča, Denča,
Martin a Monča a v druhém jela Bára,
Ráďa, Lucka a Ráďa. Zbyňkovo auto
se ještě zastavilo v Písku na Píseckém
dupání, kde jsme se chvilku koukali,
jak tancují a vyrazili jsme dál. Když
jsme dorazili do Borotína do hospody
Pod Kaštanem, tak už na nás druhé
auto čekalo. Dostali jsme svojí šatnu,
kde nás hned stačil pan pořadatel
zavřít, takže Zbyněk hned mlátil na
dveře, aby nám dal klíč, protože
z druhé strany dveří chyběla klika,
tudíž heslo večera bylo: „Nezapomeň
na kliku“.
Hned na začátku udělali Julča s
Mončou z Martina krásnou holčičku
nebo spíš buzničku… :D Tento bál
začali Julča s Ráďou svojí lajnou, kde
udělali pár chyb. Při další přestávce
jsme pokračovali Slováky – tancovala
Julča, Ráďa, Monča, Denča, Bára a
Lucka. Dalším tancem byla Jessussita,
kterou odtancovala Ráďa s Denčou.
Mezi našimi předtančeními jsme
seděli v šatně a říkali jsme si vtipy a
hádanky. Při našem dalším
vstupu jsme tancovali
Irsko a poté Zuzanu.
Nakonec jsme tento bál
zakončili Santa ritou,
kterou
si
zatancoval
Zbyněk s Mončou a Ráďa
s Bárou. Poté jsme sbalili
naše kostýmy a odjížděli
jsme ke svým domovům.
MONČA
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Country lekce Strakonice
8. 11. 2013
V listopadu jsme již třetí rok za sebou vystupovali na country lekci tanečních ve Strakonicích.
Letos se však Zbyňkovi podařil zázrak, přesvědčil Kohoutovi a my mohli zatancovat hned
dva tance. Jeden před přestávkou a druhý během druhé části lekce. První lekci, tu od půl 6,
navštěvovala letos Kája a také Anička, i když ta o rok dříve Proto jsem se snažila, aby obě
dvě tancovaly oba tance.

Nejdříve jsme zatancovali Tornádo ve složení: Verča, Ráďa, Kája, Anička, Lukáš, Monča,
Ondra, Dáša, Denča a Zbyněk. A jako druhý byla Dolly ve složení: Verča, Zbyněk, Lucka,
Ráďa, Monča, Kája, Lukáš, Bára a v sukýnkách Anička s Denčou. Mezitím jsme si chtěli
zatancovat, ale nebylo nám dovoleno, tak bohužel. Kromě vystupujících se zúčastnila ještě
Áďa a Radek. V obou lekcích jsme si s účastníky kurzu zatancovali alespoň střídavého rufuse.
V tanečních se nám moc líbilo, tak snad příští rok zas
VERČA
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Domovy důchodců
Sešli jsme se ve 2h před domovem Seniorů na Jezárkách. Bylo nás 9 (Bára, Radka,
Šárka, Lucka, Kája, Denčíí, Zbyněk, Radek, Ančí). Jako obvykle jsme se převlíkali
v kapli. První tanec byli Slováci (holčičí verze J). Vždy mezi předtančeními hrály
kytary. Další bylo Sweet sunshine ve dvou lidech (Denčíí, Ráda). Taky úžasný
tanec který má spousta verzí :D. Třetím tancem bylo Irsko(ve čtyřech). Pak jsem
nastoupila já se svým sólem( Love story). Dalším tancem byla Santa Rita ve dvou
párech (Zbyněk, Denčíí a Ráda, Ráda). Předposlední tanec byla Zuzana s jedním
klukem (Radou). Ta se povedla potom jsme si posbírali věci a jely jsme do domova
Seniorů Lidická. Zase jsme se usadili v kapli. Potom jsme pomohli rozendat židle a
odnést stoly. Následoval stejný program jako předním.
ANIČKA

27

Country bál Drachkov
15. 11. 2013
15.11. jsme pořádali country bál v Drachkově, který se konal místo tradiční pyžamové párty
v Zálesí, jelikož tam se nikomu nechtělo. Hrála jako obvykle kapela WC Pauza. Přišlo zhruba
60 lidí, pro které kromě hudby a tance byla připravena i bohatá tombola.
Bál začal ve 20 hodin a po první sérii písniček, která byla neobvykle dlouhá jsme zatančili 1.
tanec, kterým byli Slováci a tancovalo je 6 holek: Bára, Denča, Verča, Šárka, Lucka a Julča.
Po Slovákách jsme si s diváky zatancovali jako tradičně Promenádu.
Pak byla 2. Série písniček a po ní už nám bylo jasné, že nestihneme zatancovat všechny tance,
které jsme měli připravené, tak jsme některé museli vynechat a proto jako další tanec
zatancovali Verča s Denčou Sweet sunshine, pak jsme návštěvníky naučili 1 z typických
country tanců.
Po další sérii přišlo na řadu Irsko, které tancovali Bára, Lucka, Julča a Šárka. A výuka dalšího
country tance. Další Byla Zuzana v podání Báry, Radka, Zbyňka, Verči, Lucky a Šárky,
přičemž Verča tancovala kluka. Během hraní kapely jsme tancovali jen tak pro zábavu s
,,holkami“ z Čestic, které učí každý čtvrtek Verča a i s některými našimi přáteli s Rozálie a
dokonce s 1 párem z Písecké Luisiany, kteří se na náš bál přišli podívat a samozřejmě si
zatančit.
Pak už hodiny pokročili a byl čas jen na jediný, poslední tanec, kterým byl samozřejmě
Kankán, který se na poslední chvíli změnil, protože Dáša se na nás přijela podívat, tak jsme jí
hned přemluvili, aby s námi také tancovala. I poslední tanec se povedl. Pak už byla na řadě
slosovatelná tombola se skvělými cenami a volná zábava za zvuků písniček kapely.

BÁRA
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Pyžamovka Vodňany
17.11.2013 se ve
vodňanském DDM
konala
dětská
pyžamová párty. Na
tuto akci jsme jako
Opice
dorazili
v dosti oslabeném
počtu
–
Kája,
Zbyněk, Radek.
Po vykonání všeho
potřebného
–
příprava
sálu,
tomboly,
občerstvení – jsme
se ještě na malou
chvilku
odebrali
k odpočinku, jelikož
bylo dost brzo, když
jsme do Vodňan
přijeli a všechnu
práci jsme měli už hotovou.
Ale netrvalo dlouho a byli jsme nuceni opět začít něco dělat. Členové kapely WC Pauza si už
ležérním tempem začali připravovat aparaturu.
Kolem 15ti hodin, kdy párty oficiálně začínala, se do DDM pomalu začali trousit první
návštěvníci. A zanedlouho už byl program v plném proudu.
V průběhu odpoledne jsme měli možnost vidět pár vystoupení vodňanských dětských
kroužků. Nakonec došlo i na opičí vystoupení - s tak omezeným počtem se nedaly kouzlit
zázraky, takže si Kája a Radek zatancovali Santa Ritu – jak jinak než stylově v pyžamech.
Kája
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Taneční Vimperk
22. 11. 2013
22.11 se ve Vimperku v kulturním domě v tanečních pořádaných panem Gaudíkem konala
country lekce a my jsme dostali hodinu a půl prostoru pro to, abychom tanečníkům ukázali,
jak se country správně tančí a taky je něco naučili. Na toto vystoupení se vydala skoro celá
skupina.
Hned na začátku jsme si zatancovali Country promenádu a po ní jeden z našich oblíbených
line dancových tanců. Poté jsme jim dali chvilku přestávku, aby se mohli podívat na námi
zatancované Tornádo z Tennessee.(Zbyněk, denča, Verča, Ráďa, Lukáš, Lucka, ára, Kája,
Ondra a Monika) Kluci už měli udělaná sedla na košile i v modré barvě, takže jsme všichni
krásně ladili. Pak jsme se skoro všichni museli jít převléct a Zbyněk mezi tím dál učil country
tance.
Již v krásných fialových převlecích jsme si se všemi zatancovali Rufuse a vykopávací line
dance. Pak Zbyněk na chvilku odložil mikrofon a šel s náma zatancovat Dolly. (Bára, Lukáš,
Ráďa, Lucka, Zbyněk, Verča, Kája, Monča, Denča a Anička) Největší úspěch samozřejmě
měl kolotoč na konci tance, ale i zbytek tance se dost líbil.
Pak jsme se šli opět a naposled převléct, tentokrát do šatů, mezi čímž Zbyněk opět učil další
tance. My jsme se pak přidali na medvědy. Poté jsme zatancovali Irsko, které tentokrát bylo
ve 12 lidech. Pomalé Irsko tacovali Ráďa, Denča, Anička, Bára, Verča, Lucka, Monča a Kája.
Rychle tancovali jen kluci a to Radek, Ondra, Lukáš, Zbyněk (všichni kluci, co máme :-D)
Pak Zbyněk zjistil, že už tak jsme přetáhli čas, který jsme měli, tak další tanec, který jsme
měli připravený-Santa rita, už jsme netancovali. Ještě jsme si s panem Gaudíkem udělali
fotku, převlékli jsme se, uklidili bordel v šatně a mohli jsme jet domů. Panu Gaudíkovi se
naše prezentace líbila, což nás velice potěšilo.
BÁRA
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Podzimní country bál Borotín
23. 11. 2013
23.11 jsme pořádali podzimní country bál v Borotíně, takže jsme se tam po 14 dnech znovu
objevili. Tentokrát tam hrála kapela WC Pauza. Zbyněk ještě s Radkem, Denčou, Kájou a
Ondrou, tam jeli už odpoledne, asi v 1 hodinu, aby stihli připravit sál a tombolu. My ostatní
jsme přijeli až okolo
půl 7, abychom si jen
stihli projít některé
tance, než přijdou
návštěvníci.
Tentokrát jsme měli
snad
ještě
zajímavější vstup do
šatny než minule,
když jsme místo
klíče měli vyndavací
kliku,
protože
tentokrát
jsme
chodili do šatny dolů
po
nehorázně
příkrých schodech,
což byla hlavně
v dlouhé
sukni
opravdu lahůdka.
Bál začínal v 8 hodin
a přišlo celkem hodně návštěvníků, takže jsme hned po 1 sérii písniček zatancovali Slováky,
které tancovali Bára, Kája, Verča, Lucka, Denča a Dáša, hned poté nastala část, kdy
vytáhneme tancovt i návštěvníky a naučíme je některé z country tanců, čímž se ukázalo, že
tito návštěvníci byli všichni celkem dobří tanečníci a tím pádem, že je jako další můžeme
naučit některý ze složitějších tanců.
Po další sérii písniček od kapely WC Pauza jsme zatancovali tanec Sweet sunshine, který
tancovaly 4 holky (Verča, Ráďa, Monča a Denča) a dopadlo to mnohem lépe než při naší
poslední návštěvě Borotína. Pak jsme s návštěvníky zatancovali Country promenádu, kterou si
zatancovali i ,,důchodci“ z Milevska, kteří se samozřejmě přijeli podívat a zatancovala si i
Kačka Kvasníků, která s námi po dlouhé době někam vyrazila.
Po další sérii jsm už byli připraveni na tanec Zuzana (Bára, Zbyněk, Lucka, Radek, Ondra,
Dáša). Pak jsme se všemi tancovali Heel and toe a vykopávací line dance. Jako předposlední
bylo na řadě Tornádo, v podání Dáši, Ádi, Verči, Lucky, Denči, Káji, Rádi, Zbyňka, Ondry a
Monči.
Pak už bylo jen půlnoční překvapení, kterým byl jak jinak než Kankán, který dnes předvedly
Bára, Verča, Ráďa, Áďa a Kája, tento tanec měl samozřejmě úspěch a tak jsme mohli
naprosto spokojeně odjet. Zůstali tam jen Denča, Kája, Radek, Ondra a Zbyněk, kteří se jeli
podívat do Pardubic na ryengli, kde se v neděli soutěžilo v cloggingu.
BÁRA
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Čtyřlístkový ples Volyně
30. 11. 2013
V sobotu 30.11. se ve Volyni konal Čtyřlístový ples, což byl ples pořádaný
jedním pánem, pro své známe, přátele, ale i pro veřejnost. Konal se v sále na
Nové a k naší radosti přišlo dostatek návštěvníků. Kromě nás tak vystupovali i
děti z break dancu z DDM. Ti se svým vystoupením zahájili ples a měli velký
úspěch.
My jsme naše předtančení uvedli tancem, který jsme již dlouho netancovali a
byli to papoušci, které tancovali Kája, Bára, Zbyněk, Anička, Luky, Lucka, Áďa
a Verča. Příliš se nám nepovedli, to nejspíš bylo tím, jak jsme je již dlouho
netancovali a také jsme rozhodně nepočítali s tím, že to tam bude tak neskutečně
klouzat. I na tomto country bále měli zájem o to, abychom návštěvníky naučili
něco z country tanců a tak jsme hned po Papouškách lidi vytáhli na parket a
zatancovali jsme s nimi Rufuse.
Po další sérii od kapeli, která dnešní večer doprovázela, jsme zatancovali Irsko,
které opět bylo přidávací a tentokrát dokonce v novém sestavení 10ti lidí a to
Bára, Verča, Lucka, Anička, Monča a Kája, které tancovali pomaloučást a na
rychlou se pak přidali Lukáš, Radek, Kačka Kvasníků a Áďa, toto vystoupení
bylo také z technických a mozkových důvodů ne naprosto dokonalé, ale
doufáme, že toho jsme si všimli jen mi, nikoli diváci se kterými jsme hned po té
zatancovali country promenádu a opět jsme pustili kapelu k nástrojům.
Pak jsme zatancovali Santa ritu ve 3 párech v našich tipických červených,
zelených a světle modých kostýmech, tancovali Bára s Radkem, Verča
s Lukášem a Zbyněk s Kájou, tento tanec byl dost dobrý, jen Lukáš při polce
uklouznul, ale jelikož Verča je náš Rambo, tak situaci skvěle zvládli.
No a jako poslední přišlo překvapní, ale tentokrát nebylo půlnoční, nýbrž to
bylo překvapení o půl 1, ale stejně to byl náš typický a oblíbený Kankán,
tentokrát v podání našich Kankánových tanečnic slečny Káji, milé Kuky,
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vytlemené Áďi, madam Báry a normální Verči. :-D Bylo to překvapení i pro
nás, jelikož když jsme dotancovali a byly jsme v naší závěrečné pozici, tak na
nás ze stropu napadali zelené a žluté balonky. Jinak byl Kankán bez kolapsů,
dnes jako jediný tanec, takže jsme si nakonec oddechli a unaveně jsme se
ploužili k domovu.

BÁRA
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Vánoční koncert DDM
9. 12. 2013
V pondělí 9. 12. 2013 se v DDM konala vánoční besídka pro rodiče. Předvedly se tu různé
kroužky se svými vystoupeními. My jsme se předvedli s Irskem. Irsko jsme zatancovaly v 6
holkách (Anička, Šárka, Denča, Lucka, Ráďa a Kája). Po našem vydařeném vystoupení jsme
šli navštívit Dášu do Havany.
DENČA
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Vánoční večírek Opic
17. 12. 2013
Ve čtvrtek 17. prosince se konala velká akce v DDM. My jsme tu totiž měli vánoční večírek.
My myslím opice, ale vlastně také naši rodiče, kamarádi, přítelové, manželky, sourozenci, no
prostě všichni nám blízcí. To znamená, že také Pauza a vedení DDM. Opiček tam byly
všechny dostupné generace
A jak to tam vypadalo? – všude svíčky, slavnostní tabule se zákusky a chlebíčky, volný
taneční parket a to nejdůležitější na pódiu vánoční stromeček ozdobený banány a pod ním
naši maskoti a spousta a spousta dárků. Tolik jsme si jich ani nezasloužili 
A co se dělo? – tančila se promenáda s téměř všemi přítomnými, poslouchali se country
písničky, zpívalo se, povídalo a taky dívalo. No samozřejmě na nás. My jsme svým blízkých
chtěli ukázat něco z toho, co jsme se naučili. Malé i větší děti zatancovali rodičům line. A my
ukázali Dolly a Irsko v 16ti. Pak ještě jeden bonus pro paní Matouškovou, slavila totiž
významné životní jubileum a Denča jí chtěla dát dárek v podobě Santa Rity.
No a pak už konečně ty dárky – Zbyněk si sedl ke stromečku a vyvolával děti, ty si chodily
pro dárečky. Pak už přišel čas na nás a Zbyněk zůstal sedět a rozdával = házel po nás naše
dárky. Každý dostal jeden dárek od Opic – opičí náušnice. A pak každý ještě dostal dárek od
Zbyňka, někdo čepici, jiný batoh, nebo mikinu – všechno samozřejmě s opicí. Nevím, jak
dlouho na to Zbyněk šetřil, ale každopádně děkujeme. A pak každý ještě několik dárků.
Pak se ještě zakončilo tancování Slováky – Kája s Ráďou s batohy, Terka s Kačkou
s čepicemi, Radek s pořádně chlupatou růžovou čepicí a jen Denče normálně – no stálo to za
to, všichni jsme se u toho pobavili.
Pak už byla jen volná zábava a všichni se dříve či později rozprchli domů. Bylo to super a už
se těšíme na večírek na konci školního roku.
VERČA
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Vánoční večírek stacionáře
20. 12. 2013
V 15:45 jsme se sešli před DDM. Byla tam Denča, Anička, Radek, Zbyněk + Áďa Stropnická,
která se na nás šla podívat . Vzali jsme kostýmy a šli jsme k Zimnímu stadionu do té male
budovy vedle. První tancem bylo Irsko ve 4 (Anička, Kája, Denča a Zbyněk). Následoval
Rufus. Potom bylo Sweet sunshine 2 dvou (Anička a Denča). Následovala Zuzana se všema.
Moc jím t šlo . Poté byly Slováci (Zbyněk, Denča, Radek, Kája a Ančka a Terezka).Šlo to
:D. Následovala line dance Hej Billy Billy. Přitom si zatancovala i Ada. Na závěr byla
mexická polka Santa Rita.
ANČÍ
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Country bál Habeš
26. 12. 2013
26. 12. 2013 se konal country bál v hospůdce „Habeš“, kterou pořádala naše skupina Osm půl
opice. Příjemně nás překvapil zaplněný sál. K tanci hrála skupina W&C Pauza. Zábava začala
ve 20.00 hodin. První tanec tohoto večer byli Slováci. V průběhu večera diváci mohli
shlédnout další tance jako byla Santa Rita, Irsko, Sweet, Tornádo a jako půlnoční překvapení
Kankán. V podání Káji, Báry, Verči, Radka, Zbyňka, Lucky, Dáša a Denči bylo zatančeno
všechno. Návštěvníci se mohli naučit tanec jako byla Promenáda. Večer se vydařil podle
plánu a všichni se dobře bavili. 
LUCKA
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Výstup
na
Boubín
28. .12. 2013
Tato akce se konala
28.12.2013, byla to
jedna z mála akcí,
na
které
jsme
netancovali :-D. A
byla to poslední
opičí akce tohoto
roku. Proto jsme
byli
celkem
zklamaní, že se nás
na ní vydalo tak málo, jen Zbyněk, Bára, Denča, Radek a Anička s taťkou a se Zbyňkem se
vydal i Vojta. Vyjeli jsme brzy, protože sraz byl pod Boubínem už v půl 10.
Když jsme tam dojeli, tak nás čekalo veliké překvapení. Zbyněk nám totiž zatajil, že to není
jen akce opic, jak jsme si všichni mysleli, ale že je to již tradiční výstup na Boubín s
,,deformací.“ Deformace se totiž souborně nazývají Zbyněk, Tomáš Majer a jejich společný
kamarád Machy. Tito tři chodí na Boubín už spoustu let a postupem času se z toho stala velká
akce a proto, když jsme vyrazili, tak nás bylo zhruba 50. Toto prý bylo poprvé, kdy nebyl
sníh.
Spousta nadšenců si s sebou na Boubín nenesla jen svačinu, jak by se zdálo, ale nesli si
s sebou i plyšáky, jelikož loni se konala soutěž o nejlepšího plyšáka. Ale někteří to dotáhli
ještě dál, jako třeba Tomáš a nesli si s sebou ještě více zbytečností, které měli sloužit pro
veřejné pobavení, například rybářský prut, skřítkovskou čepičku, nebo pálky na badminton.
Dokonce se našel i jeden odvážlivec, který se na cestu vydal v kiltu.
První zastávka se konala asi 1,5 km od parkoviště a to kvůli účelu hromadné fotky a pořízení
fotofilmu o chytání prutem v lese, aneb ,,nikdy nevíš, co chytíš.“ Pak jsme opět vyrazili na
cestu, nejprve to probíhala naprosto pohodově, ale jen do doby než nás nasměrovali na téměř
neviditelnou pěšinku lesem do obrovského kopce. Ale i to jsme zvládli a dostali jsme se díky
tomu na běžnou cestu, která byla zasněžená, tedy nyní už spíše pokrytá ledem, jelikož
domnělý sníh zmrzl. Pak jsme dorazili k dřevěným schodům a za chvilku už jsme se kochali
pohledem z Boubínské rozhledny. Nahoru s námi vylezl i Vojta, který by bez Zbyňka nejspíš
nevydržel ani minutu.
Pak jsme si pod rozhlednou opět udělali hromadnou fotku, dali jsme si svačinu a nezbytný čaj
z termosky, Zbyněk s Tomášem si zahráli badminton, takže nakonec ty pálky nebyly tak
zbytečné. Ovšem nejvtipnější bylo, když šel Zbyněk pro košíček a zapadl do závěj sněhu.
Poté už jsme se vydali na cestu zpět, kterou jsme naštěstí šli jinou cestou, čili jsme nemuseli
slézat ten obrovský kopec, poslední společnou fotku jsme si udělali u dřevěné chaloupky a
pak už jsme se každý svým tempem vydali k parkovišti. Odtud jsme se ale ještě nevydali
domů, ale na také tradiční návštěvu jedné hospůdky v blízké vesnici. Jelikož jsme byli dost
rychlí, tak jsme tam dorazili první, dali jsme si něco dobrého na zahřátí a odjeli jsme ještě
dřív, než všichni dorazili, protože největší odvážlivci, šli pěšky až do hospůdky. Myslím, že
od letoška by to mohla být tradiční výprava i pro Opice.
BÁRA
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Soustředění Hoslovice
3. – 5. 1. 2014
Dne 3-5.1.2014 se konalo soustředění v Hoslovicích) v hospodě u Starýho kance u Terezky
Daňku) s lektorem Pavlem Lhotským z Brna.
Do Hoslovic jsme přijeli v pátek v podvečer, ubytovali se na penzionu a rovnou se šli učit
novou zatím ještě nedokončenou sestavu na mistrák (“Bezďák“). V sobotu ráno dorazili ještě
ti co nemohli a v pátek a samozřejmě očekávaný Pavel. Rovnou se šlo tančit a začala se již
proslulou Pavlovou “jednoduchou“ rozcvičkou. Potom jsme znovu zkoušeli novou sestavu a
také trénovali (nebo učili) kroky na Dolly, také se párkrát projeli i jiné sestavy a následovalo
procvičování například polky, swingů, kvapíku, trénování bran a také Zbyňkovo oblíbené
vytleskávání rytmů. V neděli dopoledne jsme si ještě procvičili novou sestavu a Dolly a po
obědě (ke kterému byla slíbená svíčková) přišly na řadu s tréninkem “Julči“ děti. A ostatní se
začali rozjíždět do svých domovů.
Soustředění s Pavlem bylo sice dost náročné, ale všichni získali mnoho nových zkušeností,
zážitků a všichni si tuto akci moc užili.
ÁĎA S.
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Maturitní ples gymnázia
10. 1. 2014
Možnost vystoupit na maturitním plese oktávy gymnázia se nám naskytla po country lekci
v tanečních, kdy se ozvala jedna za maturantek a chtěla, abychom jim tam vystoupili s Dolly.
Byla to celkem rychlá akce, na vystoupení jsme přijeli, zatancovali a ti, kteří si neužívali na
plese, zase odjeli. Tancovali jsme tedy Dolly ve složení, které jsme natrénovali v Hoslovicích,
tudíž: Verča, Zbyněk, Lucka, Ráďa, Kačka Kvasníků, Kája, Bára, Lukáš a Denča s Julčou.
Nevím, jestli jen mě, nebo i ostatní mírně rozptylovalo to, že při tanci jsme se na nás chvílema
mohla dívat na projektoru:-D Ale vystoupení se líbilo, diváci tleskali, tak snad v pohodě.

VERČA
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Myslivecký ples Sokolovna
11. 1. 2014
V sobotu 11. ledna 2014 vyrazily Adéla, Denča a Lucka do DDM, kde byl sraz. Sešli jsme se
v hojném počtu a vyzkoušeli, co bylo potřeba. Někdo už jel rovnou na Maturitní ples do
Písku, ale většina jela do Sokolovny. Na Mysliveckém plese nám k tanci a k poslechu hrála
kapela Scéna. Tancovala se: Sweet sunshine, Santa Rita, Slováci, Tornádo a jako poslední
Kankán. Když se vše odtancovalo, tedy kromě Kankánu, mohlo se jet za ostatními do Písku.
Já, Julča, Ráďa a Kája jsme nejely, protože jsme musely zůstat na Kankán. Měly jsme tak
zhruba hodinku a půl do zahájení kankánu. Oblékly jsme se do šatů a mohly si jít chvíli užívat
plesu. Kája si nevzala s sebou šaty, tak si pro ně zaběhla domu. Všechno proběhlo, jak mělo a
my jsme po Kankánu mohly odejít.
Tohoto plesu se zúčastnili: Kája, Julča, Adéla, Ráďa, Dáša, Lucka, Denča, Šárka, Anička,
Ondra a Zbyněk
ÁĎA

Oranžová sukně poprvé „v provozu“!
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Maturitní ples SOŠ Blatná
11. 1. 2014
Sešli jsme se v 17:45 u DDM, protože jsme ještě potřebovali na rychlo vyzkoušet jednotlivé
tance a rozdělit kostýmy. Monika, Míša, Lukáš a Radek jsme hned poté odjeli do Písku,
protože se v kulturním domě konal maturitní ples. Ostatní se přesunuli do Strakonické
sokolovny.
Hned po příjezdy nás Míši brácha odvedl do šatny. Menší šatnu už tam asi nenašli. Nám to
teď bylo celkem jedno, protože jsme se tam zatím vešli. Vystupovali jsme se Santa Ritou a to
v podání Lukáš s Míšou a Monča s Radkem. Měli jsme vystupovat v 19:50, jenže se jim
někde zasekla moderátorka… (někde… v šatně si lakovala nehty..) Takže jsme na řadu přišli
až dýl. Poté probíhal slavnostní nástup a šerpování.
Před desátou hodinou přijel zbytek. A to ve složení Zbyněk, Dáša, Kuky, Denča, Lucka,
Ondra a Anička. Jako další jsme zatancovali Slováky, které tancovali Zbyněk, Lukáš, Ondra,
Monča, Denča a Míša. Hned poté co jsme odtancovali Slováci se musely holky narychlo
převléci do modrých sukních na Tornádo. Tornádo tancovali – Kuky, Denča, Zbyněk, Lukáš,
Míša, Dáša, Ondra, Monča, Anička, Lucka. Po odtancování Tornáda jsme se sbalili a odjížděli
k domovu.
MONČA
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Strakonicko 15. 1. 2014
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Strakonicko 15. 1. 2014
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Koňský bál
18. 1. 2014
V sobotu 18. 1. se ve Volyni konal stejně jako každý rok Koňský bál. Je to bál, na kterém se
sejdou všichni lidé jezdící rodea a rodeový fandové, také se tam vyhlašují výsledky rodeí za
proběhlou sezonu. Osm a půl opice tam letos vystupovali již po 3.
Museli jsme se sejít již v 6 hodin, jelikož na poslední chvíli Julie nemohla jet a holky tudíž
museli nacvičit Sweet bez ní. Nikoho samozřejmě netěšilo, že tam musel být tak brzy, ale
nakonec jsme to zvládli bez psychické újmy.
Bál začínal v 8 a tak přesně ve 20:00 spustila kapela WC Pauza svůj repertoár písní, které my
Opice už dobře známe. Naše první vystoupení přišlo na řadu hned po 1. sérii písniček a také
bylo nacvičeno na poslední chvíli, jelikož jsme původně nevěděli, že máme tancovat tolik
tanců. Takže 1. tancem byla Santa Rita, kterou tancovali Radek s Bárou v červeném kostýmu,
Zbyněk s Luckou v zeleném a Lukáš s Denčou v modrém. Toto vystoupení i přes to, že
nebylo příliš nacvičené, dopadlo velmi dobře. A tak jsme sklidili velký aplaus, i přes to, že už
nás tu lidé několikrát viděli, a mohli jsme pustit na scénu opět kapelu.
Poté nás v šatně čekalo velké překvapení, přinesli nám tak přenosnou ledničku, všichni jsme
se těšili na něco dobrého k jídlu, ale čekal nás šok, v ledničce byl hroznýš. Přinesl si ho
s sebou další vystupující dnešního večera. Holky se většinou tvářili velice nadšeně a šly si
hada i pochovat a pohladit, ale kluci už tak nadšení nebyli a raději ze šatny utekli.
Po další přestávce měl náš známí s hroznýšem představení. To ovšem nebylo jen s hadem, ale
bylo hlavně s koněm a s koníkem mini horse Matýskem. Bylo to představení o tom, jak se
koně i zvířata připravují na natáčení filmu, přičemž je důležité, aby si přivykli na oheň. Z toho
jsme moc radost neměli, jelikož nám zapálenou loučí popraskal skoro všechny balonky, které
byli v síti u stropu a měli na nás vypadnout na konci Kankánu.
Poté jsme si šli ven prohlédnout oba koníky, to Lukáš inspirovalo natolik, že ještě alespoň půl
hodiny řešil v šatně filosofickou otázku, zda si má raději pořídit dítě nebo mini horse, nevíme
jak se nakonec rozhodl, ale rozhodně jakékoli jeho rozhodnutí podpoříme.
Pak už opět byla přestávka a tak jsme museli jít zatancovat další tanec, tím tentokrát bylo
Sweet Sunshine. Které tancovaly, Verča a Ráďa v riflích a Monča, Anička, Denča a Barča
Vondroušů v sukních. Na to, že se toto vystoupení muselo přecvičit, také nedopadlo tak
špatně. Takže jsme zatím mohli být s vývojem dnešního večera spokojení.
Pak opět přišlo na řadu vystoupení chlápka s koněm, tentokrát se chtěl v rámci akce ,,boj za
adrenalin“ upálit, bohužel tam byla jeho dcera, která ho na poslední chvíli uhasila, takže
celkem zkažená show. Ovšem věc, která přišla poté, byla mnohem zábavnější a ne tolik
očekávána, jelikož Renáto Santána slavil již po několikáté své 24. Narozeniny, tak musel
veřejně zazpívat, zpíval písničku Ai Se Eu Te Pego, kterou většinou všichni znají pod názvem
Belisa a jeho projev byl opravdu neodolatelný.
Po další přestávce už přišel na řadu náš předposlední tanec, kterým bylo Tornádo
z Tennessee, tancovali jako tradičně Bára Lukáš, Lucka, Ráďa, Verča, Zbyněk, Monča, Kája a
Denča, jen místo Julči tancovala Anička, Toto vystoupení ve Volyni ještě neviděli a moc se
všem líbilo.
Pak v šatně Ráďa naprosto nevědomky vymyslela něco geniálního. A to, že kdyby se na
modré sukně našili černé spodničky, tak by z toho byly nádherné sukně a modré sukně by se
rozhodně nemuseli jen tak vyřadit, ale pouze by měly nové využití. No, třeba to někdy
uskutečníme.
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Asi tak ve třičtvrtě na 12 jsme odtancovali náš poslední tanec, kterým byl samozřejmě
Kankán, tancovali ho Monča, Bára, Áďa, Ráďa, Kája a Verča. Na konci na nás spadl zbytek
balonků, které oheň neponičil, ale v takovém malém množství už to nevypadalo tak
velkolepě. Ale samotný tanec se nám velice povedl. Potom už jsme se mohli v klidu sbalit a
vyrazit domů. Na bále ještě probíhalo vyhlášení výsledků rodea a spousta jiné zábavy.

BÁRA
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Strakonicko 22. 1. 2014
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Obecní ples Sv. Ján nad Malší
25. 1. 2014
Sraz byl ve 4 u DDM. Jelo nás deset (Anička, Ondra, Bára, Radek, Katka K., Zbyněk, Kája,
Dáša, Kuky a Lucka) Rozdělili jsme se do dvou aut a mohly jsme vyrazit. Já jela s Dášenkou,
Kuky, Ondrou a Radkem. Byla to vtipná cesta. Nejdřív jsme já s Kuky zpívaly pak jsme si
zahráli
všichni
slovní

kopanou a na konec jsme skládali sprostou Abecedu. Když jsme tam přijeli tak se někteří z
nás navečeřeli a začaly jsme zkoušet. Potom jsme čekaly asi do osmy, než jsme měli jít
tancovat. Já jsem využila toho, že nás dali do knihovny a četla jsem si díl Klubu Tygrů, který
jsem ve Strakonicích nenašlaJ. V hospodě zase hráli Elektriku.
První tanec byli Slováci v holčičí sestavě. Potom jsme měly hodně dlouho pauzu. To jsem
většina byla v knihovně a smáli jsme tam na celé kolo. Padlo tam totiž nejvíce hlášek :D.
Následovala Santa Rita. Zase dlouhá pauza. Potom Irsko holčičí sestava + Ondra J. Zase
hodně dlouhá pauza a Tornádo. To se hodně povedlo, jenom Radek dal omylem Kačce K.
loktem do obličeje.
Nakonec holky začaly připravovat na kankán. Mezitím jsme si s Kuky četly navzájem knížky
J. Holkám se kankán povedl. Holky si to náramně užívaly. Nejvíce z nich pak Dášenka která
tam omylem někoho nakopala do rukou a do pozadí :D. Potom už jsme jenom sbalili, zaplatili
učet a mohly jsme jet do Strakonic jsem přijeli v půl třetí. Odvezla Lucku a Ondru a potom
ještě Kuky do Štěkně. Nakonec nám volal Radek že je v Poříčí a jestli ba ho Dášenka
nehodila do Katovic J. Doma jsem byla ve tři hodiny ráno.
Hlášky:
 Ondra, Radek a Anička skládají sprostou abecedu a jsou u písmene Z Ondra: „A jako
zlaty hřeb sprosté slovo na z: Zbyněk.“


Kája: „Já čekám boží dar.“
Bára: „Ty čekáš chleba?“
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Zbyněk se pro něco ohnul a při tom si pořádně prdnul a Kája: „Fuj ten smrad napadl
už celou mojí dýchací soustavu.“



Dáša: „Aničko, ty máš tu spodničku tak vysoko?“
Anička: „Ne to je moje podprsenka“



Ondra a Kuky si povídají o Zbyňkovi Ondra: „Ten je ale marný!“
Kuky: „Vždyť je to Mařík.“
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Hasičský ples Poříčí
31. 1. 2014
Vyrazili jsme ze Strakonic, přes Pracejovice pro pásek až do Poříčské místní hospody, do
které bychom přes sledování Aničky (nýbrž velice pomalou jízdou za ní), která se tak bála, že
už skoro utíkala, nejspíš nedorazili. Ale nakonec ano, dorazili jsme.
Když jsme přišli do hospody, tak nás neuvítalo nic jiného než zima a Zbyněk. Převlíkací
místnost, která sloužila také jako kuchyně a úschovna tomboly byla tak vyhřátá, až se nám
rostly rampouchy z nosu. Posezení na pytlích brambor také nebylo zrovna úžasné, ale i přes
tohle všechno jsme si to, myslím, užili. :) (Káju si tam dokonce našel jeden přiopilý nápadník
a vyzval jí k tanci. Moc se jí do toho nechtělo, ale nakonec neodmítla :D)
Jako obvykle na tomto plese jsme tancovali v pauzách kapely Scény, která doprovázela celý
ples až do rána. Všechna vystoupení se nám samozřejmě povedla. :D V prvním bloku Zuzana
(Lukáš, Zbyněk, Lucka, Kája, Denča, Bára) a Sweet Sunshine (Verča, Ráďa, Monča, Anička),
v dalším mexické tance Jessussita (Anička, Denča) a Santa Rita (Lucka, Zbyněk, Verča,
Lukáš), a pak už jednotlivě v pauzách Tornádo (Anička, Bára, Ráďa, Verča, Kája, Lucka,
Lukáš, Denča, Monika, Zbyněk), Dolly (Verča, Zbyněk, Monča, Ráďa, Lucka, Lukáš, Bára,
Denča, Kája, Anička) a jako půlnoční překvapení nic jiného, než Kankán (Verča, Kája, Ráďa,
Bára,
Monča).
K pití, které bylo celý večer zdarma, jsme dostali ještě pár chlebíčků, které byly během
chvilky pryč (nenažranci!) a mohli jsme spokojeně odjíždět domů.

Hlášky:
Objednaly jsme si s Luckou pití a než nám ho stihli přinést. Přinesli ho až v tu
chvíli, kdy se Lula odcházela převlíkat na Zuzanu, aby to stihla. Pití se musely
posílat přes celý stůl, a když se ke mně dostaly, tak jsem se napila toho Lucky.
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Verča, která seděla vedle mě: ''To je Lucky!''
Já jsem se znova napila a říkám: ''Já vim.''
Verča: ''Jo, to je Lucky a ty se napiješ!''
Lucka vykoukne ze dveří mezi hospodou a převlíkárnou a říká: ''Co Lucka? Co je
moje?''
A jelikož si Verča myslela, že se Lucka ptá, do čeho se má obléct, tak na ní
zavolala: ''Zuzanu!!!''
Ráďa
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Ples Tolerance
1.2.2014

Kdy: 1.2.2014
Co: Ples Tolerance
Účastníci: Julča, Monča, Anička, Šárka
Co jsme tam dělali: Po přijetí jsme hledaly někoho, kdo nám řekne, kde
máme šatnu. Když jsme dorazily do šatny, tak jsme hodinu čekaly , pak jsme
se převlékly a šly jsme vymýšlet nové způsoby focení . Pak jsme se šly
rozcvičit, po rozcvičce jsme šly tancovat Irsko. Jako vždy jsme tam udělaly
chybu, ale nikdo si toho nevšiml. Po tanci jsme se šly převléknout a Šárka s
Aničkou jeli domů.
Závěr: moc se mi na tomto plese líbilo a bylo tam i hodně lidí.

ŠÁRKA
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Country bál Lenora
1.2. 2014
Tento den se konal country bál vesnice Lenora. I přes malý počet obyvatel se na sále sešly
desítky příznivců country stylu, ale i desítky těch, co se přišli jen tak pobavit na místní bál.
Večer probíhal jako obvykle: Šatnu jsme naplnili spoustou kostýmů, zkoušely se všechny
vstupy, plno věcí se předělávalo na poslední chvíli a pak už se jen čekalo na dozvučení kapely
WC Pauza, která opět celý bál perfektně doprovázela. S postupným přibýváním účastníků a
ubýváním našich sil jsme si říkali, že tento bál se opravdu vydařil. Na bále jsme vystupovali s
těmito tanci: Slováci, Tornádo, Irsko, Sweet, Line Dáda+Kačka, Santa Rita a Kankán
Zúčastnili se: Bára, Verča, Zbyněk, Denča, Adéla, Dáša, Kája, Míša, Kuky a Radek
KAČKA K.
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Soustředění Opiček
4. 2. 2014
4. 2. 2014 měla Julča se svými opičkami soustředění v Hoslovicích. Ráno, od 8:30 měli
soustředění malé opičky - přípravka. Přijela malá Nikolka, Pižla, Vojtík a Janinka a Ája.
Vojtík s sebou měl pistoli a cowboyskej klobouk, tak se tedy všichni vyfotili s kloboukem a
pistolí. Naučili se toho spoustu - rufuse, správné držení v kruhu a mnoho dalších kroků a line
dance. Měli dokonce i speciální přestávku, kdy se šli projít ven a do stáje, podívat se na koně
a trošku si zadovádět. Těsně před obědem trénink skončil a rodiče si přijeli pro své ratolesti.
Julča si dala oběd a už ji čekal
další ,,záhul". Přijeli starší opičky Davídek, Šárka, Pája, Peťa,
Terezka a Kačka. Začali trénovat
novou choreografii i nové line
dance. Také se šli projít do stáje podívat se na koně. Všichni se
snažili a přidávali své nápady do
choreografie. Všichni si to moc
užili a na další trénink přišli
natěšení z nově naučených věcí.
JULČA
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Hasičský ples Radomyšl
8. 2. 2014
Dne 8. 2. jsme vyrazili na Hasičský ples do Radomyšle. Přijeli jsme tam o hodinu dříve, s
čímž tam asi nikdo nepočítal. Takže jsme museli ještě chvíli počkat. První zkouška tanců
začala po tmě. Jako první jsme tancovali Irsko ve 12 lidech ve složení Ráďa, Lucka, Lukáš,
Radek, Denča, Kuky, Bára, Julča, Anička, Zbyněk, Kája, a Adéla. Předtančení se nám povedl
a s dobrým pocitem jsme se šli připravit na další tanec, který vycházel ze stylu jumpstyle s
názvem Earthquake. Byl chvíli čas, tak jsme si šli sednout ke stolu a občerstvit se a pobavit.
Přišel čas, a na jump nastoupili Lukáš, Kuky, Ráďa, Lucka, Bára a Zdenda. Dalším tancem
byl náš nejnovější tanec Dolly, ve složení Lukáš, Dáša, Ráďa, Zbyněk, Anička, Denča, Julča,
Bára, Kája a Lucka. Tak jsme nasadili fialovou a šli jsme na to. Jako poslední tanec a zároveň
půlnoční překvapení byl kankán, o který se postarali naše dívky Ráďa, Bára, Adéla, Kája a
Kuky. Při kankánu byla velmi příjemná atmosféra za doprovodu hudby a velikého potlesku
jsme tanec dokončili a s dobrým pocitem z dnešního vystoupení jsme odjeli domů.
KUKY
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Školní ples 5.B ZŠ Povážská
14. 2. 2014
Dne 21.2.2014 se konal školní ples 5.B v ZŠ Povážská Strakonice. Všechny děti přišly
svátečně oblečené a natěšené na tanec a další zábavu. Ples jsme jim zpestřili tancem Santa
Rita a Sweet sunshine. V podání Radka, Zbyňka, Denči, Aničky a Lucky se oba tance velmi
povedly. Zábava probíhala ve školní družině pod vedením pani učitelky Anežky Říhové, které
se naše vystoupení velmi líbilo.
LUCKA

58

Hasičský ples Novosedly
14. 2. 2014
V pátek 14. února se konal hasičský ples v Novosedlech.
Hrála zde stejně jako loňský rok kapela Scéna a my jsme vystupovali v jejích pauzách. Z naší
skupiny se zúčastnily: Radek, Ondra, Kája, Bára, Denča, Anička, Šárka, Zbyněk, Lukáš,
Kuky, Míša, Pája a Verča, která se ale s námi na plese moc dlouho nezdržela.
První jsme se předvedli se Sweet sunshine a se Slováky. Jako druhý tanec jsme si připravili
Marietu, se kterou jsme tu měli premiéru. Po té následovala Zuzana a přidávací Irsko, které si
zde poprvé zatancovala Pája. Po Irsku jsme některé odvážlivce vyučovali řeckou line. Na
pódiu se k nám přidala i Scéna, ale u ní z toho nakonec vzniklo něco jako kankán.:D Řecko se
všem líbilo. V další přestávce se tancovalo Tornádo z Tennessee, poté se opět vyučovala, ale
tentokrát country tanec Zuzana. Pak následoval už jen kankán, který se opět líbil už jen těmi
třemi hvězdami, které předvedla Anička (nikdo jiný z nás, totiž hvězdu neudělal)
Nakonec jsme už jen sbalili kostýmy a vydali se na cestu domů.
DENČA
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Série vystoupení 15.2.
15. 2. 2014
Začali jsme tréninkem v sokolovně ve Strakonicích, kde jsme pečlivě dopilovávali některé
poslední chybičky v tancích, abychom si neutrhli ostudu a mohli jsme jít na to. Dnes nás totiž
čekaly tři vystoupení, z nichž první byl maturák VOŠ, SPŠ a SOŠ ve Strakonicích
v kulturáku, kde jsme měli řadu mexických
tanců, počínaje nově sestavenou Jesusitou
pro čtyři dámy (Ráďa, Julča, Anička a
Denča), která se nám vydařila dokonce lépe
než jsme čekali, přes Marietu (Lukáš,
Lucka, Zbyněk, Denča, Ondra, Kuky,
Radek, Anička), Santa Ritu ve čtyřech
párech (Ondra, Radek, Luky, Zbyněk,
Verča, Kája, Bára a Monča) a končilo se
úspěšně jako vždy kankánem (Ráďa, Julča,
Bára Verča, Monča a Kája. Všechno
splněno v obrovské rychlosti a tak to i dále
pokračovalo.
Přeběhli jsme zpět do sokolovny, kde nás
čekal hasičský ples hasičů ze Strakonic. Tancovali jsme opět v pauzách kapely, a to: Dolly
(Lucka, Julča, Ráďa, Luky, Ondra,
Monča, Anička, Denča a Šárka), Jesusitu
ve stejném složení jako v kulturáku,
Tornádo (Kuky, Ráďa, Lucka, Anička,
Ondra, Ondra, Monča, Kája, Denča a
Zbyněk), Santa Ritu ( Kuky, Julča,
Radek, Ondra, Zbyněk, Kája) a kankán (
Kuky, Julča, Ráďa, Monča, Kája). Pro
některé lidi skončilo vystoupení už tady
a mohli jít domů, ale my (myslím tím
Kája, Ráďu, Julču a Kuky) jsme museli
rychlostí světa do Kestřan, i když to moc
nešlo s řidičem Julčou a navigátorem
Radkem, kde nás na hasičském plese
Štěkeňských hasičů přivítali už trochu
při náladě Zdenda s Lukym. Tímto
skončil i náš uspěchaný večer.
PS: Doufám, že už nikdy nebudeme mít
tři nebo více vystoupení v jeden večer,
protože je to fakt strašný.
RÁĎA
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Maškarní Sokolovna
16. 2. 2014
16.2 odpoledne se konal maškarní bál/ples ve Strakonicích v sokolovně. Tancovali se tam
Slováci - Julča , Pája , Šárka , Terka , Kačka, Anička a Sweet - Anička a Denča . bylo nás tam
tedy 7 tanečnic. Bylo tam poměrně dost lidí a myslím, že se jim to líbilo.
PÁJA
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Báry maturák
21. 2. 2014
Milá Kroniko,
byl maturák. Byl Báry???.. Jóó,
tý Nováků.. No, byl v Písku…v
kulturáku.
Ten je ale tak
krásně opravený. I
novou fasádu na
něj
naházeli
zedníci šikovný. Což je dost nepodstatné.
K věci: Začalo to v 7.. Pustili nás securite dovnitř….. Zbyňkovi zakázali vzít
1 metr dlouhé konfety (nějaký dement tam tím vloni rozbil lustr). Tak
Zbyněk vyčůraně (jako vždy) vymyslel, že to Bára propašuje pod sukní. Už
jsem vám vlastně řekl, že Zbyněk ani tam ani zpět neřídil? Tak teď už to
víte. Ale k těm konfetám….. Bára ochotně zvedla…..sukni…..a
strčila…..pod…..konfety…..si pod sukni (sorry, jsem na sračky). Tak už
konfety jsou na stole a my jdeme fotit se. Pár skupinových fotek za 3 pětky
(1ks) - no nekup to – www.borovkapromotion.cz (neplacená reklama). Péťa
teď říká, což bude následovat později: „Karel byla taky na plech“.
Za chvilku to vypukne. Jelikož je full na sále a z bálkonů to skoro padá –
musíme si stoupnout na židle. (vsuvka: nějaký velmi příjemný a prý – říká
Ťapka – náruživý starší pán – asi otec - mě seřval (Zbyňka), že si nemám
stoupat na židlu, páč na ní si pak asi sedne.! Chtěl jsem mu na ní pak
plivínknout, ale to bych se asi musel poblinkat…! Tak Báru vyvolávali, že
se má nechat okroužkovat, téda ošerpovat.. Dohodlo se se securite, že ty 1
metr dlouhé konfety můžeme odpálit.. Konfety se bouchly.. Opice pod
nohama.. A Žaneta Andělová říká Báře, ať se pro toho plyšáka ohne –
páč letěl na ní. No a pak už se jen pak pamatuji, že Radek pil něco
černého a povídá: „Ty vole, proč to piju, když to chutná jak cola s rumem?“ a
Dášenka mu na to povídá: „A co vlastně piješ???“ A Radek na to: „Cuba libre..“……….
No a pak jsem asi jel domu???
Okno???
Né co se ještě dělo???
Jdu spát a pak budu vzpomínat…..
Autor: Zbyněk
Smála se u toho: Dáša
Kecal do toho: Petr/Ťapinka
Přepisoval: Karel
Sprostá slova vymazala: Verča (Já nic mazat nebudu :D )
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Oslava MDŽ Čečelovice
7. 3. 2014
Byl pátek 7. 3. 2014 a v Čečelovicích se konal country bál. Sraz jsme měli v půl 8. Přijelo nás
tancovat celkem 11: Zbyněk,
Verča, Denča, Pája, Dáša, Kačka,
Áďa, Šárka Kuky, Monča a já.
Zbyněk pořádal country bál
v pionýrském stylu, takže kapela
Pauza a pár dobrovolníků bylo
převlečeno
do
pionýrského
oblečení. Myslím, že jim tom moc
slušelo  Jako na každém country
bále, byla připravena tombola, ve
které tentokrát bylo i něco živého.
Verča totiž přivezla morčátko. Bál
byl zahájen Zuzanou, v níž jsem tancovala i já. Byla to moje premiéra, po Zuzaně následovala
promenáda – zapojilo se hodně lidí a byla super atmosféra. Po té následoval tanec Slováci a
po nich se opět tancovalo. Jako další výstup bylo Irsko, kdy v pozadí se snažil tanec
napodobit jeden ze členů kapely – moc jsme se s Áďami smály, vypadalo to opravdu vtipně.
Večer pokračoval a svojí sestavu nám předvedly i místní ženy. Následoval tanec Sweet
sunshine a nakonec přišel na řadu kankán, při kterém padala rána, když jedna paní pomohla
holkám a na konci udělala rozštěp ve svém stylu, div hlavou neprorazila parkety. Okolo jedné
hodiny ranní bál končil, poklidilo se a jeli jsme domů. Myslím, že country bál se opravdu
vydařil, jelikož všichni měli super náladu.
Edith
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Společenský ples Cehnice
8. 3. 2014
Dne 8. 3.2014 jsme vystupovali na společenském plese v Cehnicích. Začali jsme Papoušky,
které jsme tančili
pro změnu ve
žlutých
sukních.
Místo
nemocné
Rádi
nám
vypomohla Julča,
která uvedla další
tanec, kterým bylo
Irsko. Ve volném
čase,
mezi
vystoupeními jsme se občerstvovali a pokoušeli jsme se stavět lodičky všem velikostí. Další
úspěch sklidilo Tornádo. Ovšem největší nadšení diváků bývá z tanců, ve kterých se k nám
mohou přidat. Proto jsme si každý došli pro nějakého hosta a společně pak poslouchali
Zbyňkovi pokyny. Následovala Santa Rita, která se zde ukázala ve čtyřech párech. Ovšem ani
náš kankán nemohl konkurovat půlnočnímu překvapení zdejších obyvatel, které všechny moc
pobavilo Vzhledem k tomu, že se této akce zúčastnilo mnoho lidí, byla na plese skvělá
atmosféra.
MÍŠA
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Sportovní den Vodňany
15. 3. 2014
15.3. jsme vystupovali na sportovním dnu ve Vodňanech.
Den začal velmi brzkým vstáváním – už v 7 hodin!!!
Po příjezdu jsme zjistili, že s námi nikdo nepočítal, takže nám bylo trochu líto našich
ztracených hodin spánku.
Naše sestava byla dosti omezená (nikomu se tak brzy nechce vstávat), takže jsme vystupovali
jen s pár tanci. Jako první tanec jsme zatancovali Zuzanu, kterou jsme ani moc nezkazili.
Potom jsme zatancovali Irsko a Slováky. No, a na konec jsme si nechali Santa Ritu.
Akce s končila docela brzy, takže jsme si po vystoupení ještě společně zašli na oběd.
Kája
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Soustředění Opiček DDM
15. – 16. 3. 2014
Po třech (nervozitou) probdělých nocích je to tu. Balíme botky na tancování, sukni, pití a
jdeme na to. Soustředění malých opiček může začít. Čím více rodičů přivezlo své milované
ratolesti, tím beznadějněji jsem si začala připadat. Dle mých představ měla být formace více
jak dvou dětí pohromadě totálně nezvladatelná smečka. Ale k mému překvapení všechny
vcelku poslouchaly až jsem si pomyslela, jak moc by někdy bodla taková morálka i u nás
doma. Pod vedením Julči a Denči se dětičky pustily do rozcvičky a prvních tanečních kousků.
Já se pokusila o několik fotek – bohužel skoro všechny rozmazané – můj foťák byl,
předpokládám, ještě od rána ve stejně neprobuzeném stavu jako já a jakékoli rychlejší pohyby
jen těžce pobíral. Takže jsem si raději zašla dát zaslouženou automatovou kávu. Ke svačině
jsme pak dětičkám rozdaly kulaté sušenkové medaile za dosavadní odvedenou práci, doplnily
jsme flaštičky s pitím a tancování mohlo pokračovat. A já se mohla pustit do přípravy oběda.
Hodily jsme si s Julčou korunou, kdo to dnešní soustředění obrečí (nakrájí cibuli) – nakonec
jsme si spravedlivě pobulely obě dvě. Dva obrovské hrnce těstovin, k tomu jeden
s rajčátkovou omáčku a plná mísa nastrouhaného sýra pro mne byla maličkostí, jako kdybych
takhle vařila každý druhý den… Ne, přiznávám, tolik jídla pohromadě jsem viděla asi poprvé
v životě… Julča ochutnávala, dochucovala a nakonec - povedlo se! Vyhladovělé dětičky se
kolem poledního přiřítily s prázdnými talíři nejprve do první fronty, kde dostaly příděl
těstovin, pak do druhé, kde se těstoviny zalévaly omajdou a nakonec do třetí (nejoblíbenější)
kde se posypávalo sýrem. Po obědě zahnaly holky nejmenší opičky odpočívat. Ty si z kostek
a žíněnek vybudovaly úžasný bunkr, zalezly si do spacáků a sledovaly na plátně vybranou
pohádku. Jak já jim záviděla. Větší opičky si zatím trénovaly dole v sále. Těm už jsem tolik
nezáviděla. Ale přiznávám se, ani mně se povinné potancování se všemi dětmi nevyhnulo.
Nenápadně jsem se raději vypravila opět k automatu na kávu. Otrocky jsem vhodila mince,
máčkla volbu Latte Machiato a zoufale pozorovala mléko tekoucí ne do kelímku (který se
přeci snad v každém jiném automatu podává sám) ale někam do nenávratných útrob
automatu. Má reakce nebyla z nejrychlejších, takže jsem se mohla spokojit tak akorát
s poloviční porcí lahodné černé kávy… Připravila jsem si toustíky na večeři a šla se zase
pokochat tanečním uměním všech účastníků soustředění. Po večeři (k mému maximálnímu
potěšení stůl mých největších „jedlíckých“ favoritů spořádal celý tác toustů a ještě se poprali
o nakrájenou salátovou okurku) jsme bouchly dvě flašky šampusu – dětského samozřejmě a
šlo se pokračovat. Větší tancovaly nahoře, menší měly volnou zábavu dole na sále. Po
polštářové bitvě jsme si dali i soutěž v „sálovém curlingu“ s pravidly kdo po vyslání na modré
podložce s malými kolečky shodí hlavou co nejvíce prázdných pet lahví. Vítězi byli
samozřejmě všichni zúčastnění a bez úrazu přeživší. A pak již následovalo pro všechny
vytoužené disko se světelnými efekty a po bohatém vyřádění převlíkačka do pyžam nebo
tomu podobných spacích úborů a příprava spaní. Zahráli jsme si ještě židlovanou, dále se
zavázanými oči rozpoznávání ostatních spolutančících - jen s malou obměnou – místo šátku
na oči, který momentálně nebyl u nikoho k mání, jsme použili Nikolky pončocháčky –
samozřejmě ty náhradní, nepoužité, čistě vyprané. A šlo se do finále – vrcholem večera byla
hra Městečko Palermo (po ní se muselo těm dětem fakt moc hezky a klidně usínat ).
Dětičky se nasoukaly do rozbalených spacáků a k usínání se pustila poslední pohádka
dnešního dne. Po jejím skončení už celý sál pomalu utichl a všechna opičátka spokojeně
usnula. Přišlo ráno a zákeřný dotaz, kdo se obětne a doběhne do prodejny pro čerstvé rohlíčky
na snídani. Julča vyrazila do chladného rána, já mezitím pomohla sbalit dětem spacáky a
karimatky. Posilnili jsme se čerstvými rohlíčky s nutelou nebo marmeládou, dobalili všechny
věci, rodiče si začali vyzvedávat své děti a soustředění se pomalu blížilo ke konci…
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Na závěr bych chtěla (nejen za sebe, ale i za mou nejmladší účastnici) Julče, Denče a všem

ostatním poděkovat za skvěle prožitý víkend – jak jsem se toho ze začátku obávala, musím
uznat, že jsem si to fakt moc užila (jen s malou výtkou – má stará rozlámaná záda jsem si po
této noci na obří žíněnce léčila ještě tři dny ) Takže ještě jednou díky všem a těším se na
další akci s Vámi.
KLÁRA - MAMINKA
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Rybářský ples Sedlice
15. 3. 2014
Ještě ten samý den – 15. 3. – jsme se vydali vystupovat na rybářský ples do Sedlice.
První problém nás čekal hned po příjezdu. Po dopoledním dešti byly kostýmy, které byly od
rána v káře, úplně promočené. Ale naštěstí bylo v sále docela teplo takže brzy uschly.
Vystupovali jsme v přestávkách kapely Scéna.
Hned jak jsme dorazili do kulturáku, naše pozornost padla na vystavenou velmi bohatou
tombolu (spoustu mrtvých zvířátek).
Po společné zkoušce všech tanců jsme se odebrali do šatny, a čekali až to vypukne. Nutno
říci, že šatna nepatřila zrovna k těm největším – spíše naopak. Ale po zkušenosti z minulého
roku jsme s tím už počítali.
V prvním bloku jsme zatancovaly Monča, Denča, Verča a Ráďa Sweet Sunshine a Lucka,
Bára, Kája, Áďa, Kuky a Anička Slováky.
Potom následoval tanec Marieta.
Mezitím jsme stihli spoustu věcí – například konečně udělat společnou fotku se Scénou.
Dále jsme zatancovali i Papoušky a Dolly.
A jako zlatý hřeb večera byl samozřejmě Kankán, který se podle potlesku dost líbil.
KÁJA
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Zabijačkové hody a country bál
21. 3. 2014
V pátek 21.3. nás čekala hned 2 vystoupení. Prvním, které bylo už od 3 hodin, byly vepřové
hody pro denní stacionář. Akce se konala ve Strakonicích vedle zimáku v bývalé školce, takže
se vystupující převlékli v DDM a cestu zvládli i v kostýmech. Tancovali tam Verča, Edith,
Denča, Áďa, Kája a Lucka. Kája měla zpoždění, tak nakonec vyrazily až před půl 4, ale to
nevadilo, protože dřív tam stejně nikdo nebyl.
Mezitím,
co
holky
tancovali jsme já (Bára :D),
Zbyněk
a
Áďa
Stropnických
připravili
tombolu do Hrazánek a
naložili kostýmy.Pak jsme
s Adélou vyrazili do Lidlu
na nákupy (jak sú tam na
tych strechách sněku kupy).
Pak jsme šli za ostatními na
zabíjačku. Hned jak jsem
tam přišla, jsem zase
musela odejít, protože ten
smrádek nebyl nic pro můj
citlivý
vegetariánský
nosíček. Tak jsem na
ostatní počkala v autě, když
pak holky odtancovali
Slováky, kteří se jim zajisté
povedli, tak jsme jedním autem mohli vyrazit do Hrazánek, abychom tam připravili vše
potřebné (takže se Zbyňkem se projely Bára, Adéla Strop., Edith a Denča.
Zbytek holek se zatím ještě zdržel na zabíjačce, kde učili nějaké jednoduché tanečky.
Než se nám podařilo se dostat do Hrazánek, tak jsme se asi tak 3x museli ptát na cestu a 10x
zastavovat, protože se někomu chtělo zvracet (no, zas až tak hustý to nebylo, ale stejně by si
měl Zbyněk nechat spravit tlumiče). Na místě jsme všechno vyložili, poskládali tombolu,
která byla dnes jen slosovatelná, takovým způsobem, aby to vypadalo, že je jí hodně a
rozvěsili jsme všechny plakáty, které jsme měli, po sále. Pak jsme si pustili film vratné lahve
a čekali na příjezd Verči i s její posádkou.
Před nimi ještě dorazila WC Pauza, která na dnešním country bále hrála, a s ní přijel i Radek,
který měl ten den svátek (jako dárek dostal Lipa z Lidlu). Pak dorazila paní Kolářova, který
dnešní bál pořádala a nakonec dorazilo i poslední auto. Sláááááávááá.
Pak jsme ještě nazkoušeli poslední tance, u kterých si někteří nebyli jistí a jen jsme čekali na
příchod návštěvníků.
Je pravda, že moc jich nepřišlo. Ale nejprve to vypadalo celkem dobře, protože 1 tanec
tancovali děti z nějakého místního country kroužku, se kterými přišli i rodiče. Ti ovšem před
9 odešli. To ale nikomu příliš nevadilo, protože návštěvníci kteří zde zbyli si přišli hlavně
zatancovat a parket pro ně byl velký akorát.
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A tak se celý večer tancovalo, jako první Promenáda, kterou vedli Verča s Lukášem a Zbyněk
mikrofonem napovídal. Naším prvním předtančením byla Zuzana (Zbyněk, Lukáš, Radek,
Bára, Edith a Dáša), musím říct, že i Edith, která s námi netancuje příliš dlouho se to velice
povedlo. Je také třeba podotknout, že tyto 3 tanečnice poprvé vyzkoušeli nové boty s koženou
podrážkou, které nám přišli teprve před dvěma dny. Velice pohodlné botičky.
Pak se učili nějaké tance, které se poté tancovali na živou hudbu od kapely a tak kapela dnes
hrála spíše k tanci, než k poslechu. Jako další tanec jsme předvedli Marrietu (Verča, Zbyněk,
Radek, Lukáš, Bára, Edith, Denča a Áďa), pak jsme naučili návštěvníky Benjo contra a ještě
jeden podobný řadový tanec. Poté jsme se běželi převléci na Santa ritu (Radek s Bárou,
Zbyněk s Kájou a Verča s Lukášem), jelikož už kluci mají rozdělené košile, tak si ani
neztěžovali, že smrdí, protože by přiznali, že je to jejich smrad. Posledním tancem před
půlnočním překvapením, které bylo překvapením téměř i pro nás, bylo Tornádo (Všichni :-D).

Po tornádu jsme přišli na téměř geniální myšlenku. Jelikož byl sál plný žen, tak nám přišlo
hloupé, tancovat běžný kankán a tak jsme jeho základy narychlo doučili kluky, protože
kankán od nich bude pro zdejší návštěvníky jistě zajímavější. Bára z Dášou se pro jejich
dobro (ke své radosti) Kankánu vzdali, jinak by totiž nemohli mít kankánové sukně a to by
nebyla taková sranda.
Představení bylo velice epesní, všichni se dobře pobavili a pokochali s pohledem na
vypracované nohy (spíš chlupaté).
Pak už jen Zbyněk vylosoval tombolu a my jsme mohli v klidu sbalit kostýmy, naskládat se
do auta a po dlouhém dni spokojeně usnout.

Hláška: vzpomínáme na Plástovické rodeo
Bára:,,Všichni tleskají Jimmimu, jenom Jimmy tleská nám. To zní jako něco o Chucku
Norrisovi.“
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Extra příloha-Přezdívky a jejich vysvětlení:
Lukáš-Laky-Báry práce, proč? Už nevím, ale zní to jako jméno pro psa
Bára-Baruššš-Lakyho práce, pozor jsou tam přesně 3 š, prostě to tak říká
Radek-Houba-Vycucá cokoli
Edith-Sloup-No Věženská, to dává smysl :-D, bacha ještě to neví
Kája-Cuci-Je to takovej náš cucáček
Verča-Pali-Kája jí šlápla na palec :-D
Dáša-Poky-Zkratka Pokahontas :-D Asi ty copánky :-D
PS: Doufáme, že se přezdívky rychle ujmou
BÁRA
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Rybářský ples Vimperk
22.3.2014
Tuto sobotu byla opět docela zima a my jeli do Vimperka na rybářský ples, kde jsme
vystupovali. Na místo jsme dorazili okolo 5 hodiny. Jelikož jsme, ale přijeli moc brzo,
zavtipkovali jsme si při vzpomínkách na páteční večer strávený v Hrazánkách u Milevska.
Klasickým pokračováním sobotního podvečera byla prostorová zkouška, kde jsme vyzkoušeli
všechny tri vstupy naplánované na tento večer. Po prostorovkách si šla Verča, Bára, Lucka,
Kuky, Kája, Ada, Lukáš, Radek a Vašek koupit večeři do Tesca, aby zabili volny čas před
začátkem plesu. Mezitím si totiž ještě musela naladit své hudební nástroje skvělá kapela
Fernet. Ples začal proslovem, který pokračoval přípitkem. Někteří návštěvníci si radši ani
nepřipili, například ti, kteří museli řídit, nebo ti, kteří se díky vtipu pořadatelů u vstupu dostali
k našemu společnému stolu. "Opici" stul totiž, jako vždy přetékal věcmi důležitými k
vystoupení, ale i těmi
důležitými méně. Jako
taneční
skupina
samozřejmě na plesech
tančíme, avšak vetší
počet holek je jasny a
proto
jsou
mobilní
telefony důležité k tomu,
aby
momentálně
"přebývajícím" slečnám
pomohli vyplnit chvíle
nudy. Momentálně se
všichni věnujeme velice
známe hře PixWords.
Náš první vstup byl
složen ze Slovku v šesti
holkách, pokračoval Line
dancem Sweet Sunshine
v provedeni Verči a Denči, mimochodem v provedeni velice povedeném. Následně jsme
pokračovali klasickou Zuzanou a zakončili jsme Santa Ritou ve třech párech. Po sérii písniček
od kapely Fernet jsme pokračovali druhým vstupem, který jsme zahájili Irskem v osmi.
Pokračoval Jessussitou v podáni Zbyňka a Denči. A zakončili jsme Tornádem. Během další
série písniček jsme si zakoupili tombolu, ve které jsme samozřejmě vyhráli spoustu krásných
cen. Například Verči špalek na sekání dřeva se hodil. Avšak pořadatele byli vtipní a nápadití,
jelikož nevyhrávající lístky byly označeny krásnými, velkými, smutnými smajliky. No a na
konec tohoto večera předvedlo šest dívek Kankán, který nemel až takový úspěch, jaký jsme
cekali. Návštěvníci byli totiž přílišně upjati. Ale co by to bylo za akci bez vtipku na konec?
Při převlékáni po Kankánu vystrčila Bára zadek ke stolům, od kterých jsme byli oddělení
nedostačujícími žaluziemi. Načež se Verča rozhodla ji umírnit a upozornit ji, že na ni všichni
koukají. Baru to však moc netížilo. To se, ale rozhodla Dáša vyjádřit k situaci a prohlásila:
"Báro, ale teď je to Opici zadek. Avšak Bára se o svou zadnici nechtěla dělit a náležitě dala
najevo, ze byla, je a bude vždycky jen a pouze její.

Dáša
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Jarní country bál Radošovice
29. 3. 2014
V sobotu 29. 3. jsme společně s Rozálií, pořádali již druhý country bál v Radošovicích. Dnes
hrála kapela Patrola, na kterou se všichni těšili, jelikož už jsme jí dlouho nikde neslyšeli.
My jsme do Radošovic jeli již na půl pátou, jelikož jsme si museli udělat pořádnou
prostorovku, abychom si na vlastním bále neudělali ostudu. Tedy někteří z nás (aktivní cvociZbyněk, Áďa, Áďa a Kája) už byli na sále od dopoledne a celí den se bavili připravováním
tomboly. My si neztěžujeme, protože nás by to nebavilo. Okolo půl 6 dorazila i lidé z Rozálie,
kteří si udělali vlastní prostorovku a pak jsme společně vyzkoušeli půlnoční překvapení.
Bál začínal netypicky již v 7 hodin, nejprve to vypadalo, že to návštěvníci moc nepobrali, ale
pak se jich tam najednou nahrnulo, že jsme nestačili zírat. Bál uváděli opět Ivana se Zbyňkem
(ovšem jen jednomu bylo rozumět-můžete hádat komu). Již po první sérii písniček začalo
první vystoupení. Nejprve zatancovala Rozálie 2 cloggingová vystoupení v podání malých
dětí, 1 solo a 1 duo. Poté jsme zatancovali my. Jako první tanec jsme si zvolili Jessusitu podle
Julči choreografie, kterou tancovaly Bára, Verča, Denča a Ráďa. Tento tanec opravdu byla
radost tancovat, jelikož to naprosto nehorázně klouzalo. Poté se hned šla úvodní Promenáda,
kterou vedli Koštů a jako druzí šli Zbyněk s Denčou.
Pak Scéna zahrála další sérii písniček, hned u první písničky se parket naplnil. Jako další
vystoupení byla Dolly, kterou jsme tancovali v tipické sestavě (Verča, Zbyněk, Kája, Monča,
Lucka, Ráďa, Bára, Lukáš, Anička a Denča). V tomto tanečním bloku se Rozálie předvedla
opět dvěmi solovými cloggingy od dětí a zatancovaly i děti z dětského domova, které měly
připravená dvě předtančení. Poté se opět učili nějaké lehké country tance, které jsme si
všichni s návštěvníky zatancovali. A pak už byl čas, jít se převléci na naše speciální
vystoupení, které bylo hned po stepovém duu od Rozálie. Dalším vystoupením totiž byl tanec
od lidového souboru Podlešák, který je z Čestic a Bára s Verčou v něm tancují. A tak se holky
převlékli do lidových krojů a šli si s ostatními děvčaty ze souboru zatancovat tanec
Rejdovačka. Poté se k Báře a Verče připojily v krojích oblečené Monča a Ráďa a Zbyněk,
Ondra, Lukáš a Radek, kteří měli převlek za drsné kovboje a společně zatancovali Papoušky.
Po další sérii písniček na kterou opět všichni radostně tancovali, zatancovala Rozálie typickou
country čtvery čtverylku v podání starších tanečníků. Načež jsme my předvedli kankán, který
tancovaly Monča, Bára, Áďa,
Ráďa, Kája a Verča. Bylo velice
zajímavé tancovat kankán tak brzy,
ale zvládli jsme to a návštěvníci
naštěstí nevypadali, že by je to
nějak pohoršovalo.
Po další sérii písniček a učení
country tanců přišlo na řadu
půlnoční překvapení a zároveň
poslední vystoupení večera, a tím
bylo Super grand square, ve třech
čtverylkách, přičemž 1 tvořila
Rozálie a 2 Opice. I poslední
vystoupení se velice povedlo.
Podařilo se i prodat veškerou
tombolu, takže všichni byli
spokojení a myslím, že dveře
dalšímu společnému country bálu jsou otevřené.
BÁRA
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Pyžamová Párty DDM Strakonice
30. 3. 2014
30. 3. se konala v DDM Strakonice dětská pyžamová párty. Písničky dětem opět zahrála
kapela WC Pauza. Děti si mohly zatancovat nebo se prostě jen tak vyblbnout. Samozřejmě si
zahrály i různé hry jako třeba židlovaná a nechyběla ani tombola. O program se postaraly naše
nejmenší Opičky s country tancem Rufus a my s naší Dolly (poprvé tancovala Kuky a také
Radek). Vystoupily zde děti s jumpstylem z DDM ve Strakonicích i Vodňanech. Představila
se i skupina Somebody else, která tancuje break dance. Ale asi největším překvapením pro
děti byl dog dancing s Mirkou, která předvedla, co její pejskem umí za kousky.
DENČA

75

Bowling
6.4 2014
V tento den měl pro nás
Zbyněk místo tréninku
překvapení. Prostě jsme
šli na bowling. Byla to
zábava. Hráli jsme na dvě
dráhy
proti
sobě.
V prvním kole se ostatním
vedlo jen mně ne. Tři nuly
za sebou, to už nebylo
normální, i Vojta mě se
skoré 35 porazil (já měla
24). Nakonec vyhrálo
druhé
družstvo(pod
vedením Veroniky asi)
Druhé kolo bylo o něco
lepší,
protože
jsem
pokořila svůj rekord z 24
na 75 a vypadalo to že
bychom mohli vyhrát ale
zase nic. Zase vyhrálo Verči družstvo. Když jsme dohráli, zaplatili jsme a mohly jsme se
rozejít to svých domovu.
Hlášky z bowlingu
Lukáš na Aničku když už po třetí se netrefila ani do jedné kuželky: Aničko přečetla sis
pravidla? Ty kuželky mají padat, ne koule do žlábku.
Lukáš na Verču která připomíná že se hraje na družstva: Ale to není féroví my máme
hendikep, Aničku.
Lukáš na Aničku: Nová přezdívka: Žlábek
Zbyněk na Aničku v druhém kole: Aničko ale mi teď hrajeme kdo dá nejvíc žlábků.
ANIČKA
TÝM 1
Verča
Dáša
Bára
Kája
Vendy
Áďa H.
Áďa S.
Šárka
Edit

1. kolo
2. kolo
69
76
63
54
93
99
88
83
81
42
49
56
59
81
62
75
639
491

145
117
192
171
123
105
140
62
75

TÝM 2
Lukáš
Radek
Ondra
Kuky
Ráďa
Anička
Vojta
Zbyněk

1. kolo
2. kolo
88
82
104
106
61
76
64
67
74
24
75
40
102
77
562

76

478

170
210
61
140
141
99
40
179

Tancování Hoslovice
17. 4. 2014
17.4. jsme se vypravili něco málo z country tanců naučit holky a kluky na koňském táboře na
ranči v Hoslovicích. Pro účastníky koňského tábora to bylo zpestření jejich obvyklého
programu, když si s nimi v sále místní hospůdky opice přijely zatancovat.
Společně jsme si zatancovali některé jednodušší lajny, párové tance a na závěr jsme si všichni
zatancovali promenádu.
Všichni jsme si odpoledne užili.
KÁJA
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Pauza
19. 4. 2014
Ráďa si udělala v sobotu výlet na bruslích do Radošovic, kde Pauza oslavila svých 25 let.
Byli jsme pozvaní společně s country taneční skupinou Sluníčko ze Strakonic. Na této oslavě
zahráli
Michal
Šindelář a Martin
Juha, Otvíráci a
samozřejmě
WC
Pauza, bez které by
tohle vůbec nemělo
smysl. Jako první na
scénu
nastoupil
Michal Šindelář a
Martin Juha. Po jejich sérii zatancovali Opice Slováky v podání Áďi, Káji, Kuky, Denči,
Monči a Ráďi. Po našem vystoupení zahrála jednu sérii Pauza, kde si zazpívali a bývalí
členové skupiny Babča Jiřka Balounová a Dan Šoltys. Po té vystoupila skupina Sluníčko a po
nich opět pokračovala Pauza se svými písněmi. O přestávce zatancovali Opice Papoušky –
Kája, Zbyněk, Ondra, Denča, Kuky, Áďa, Ráďa a Monča. Po vystoupení nastoupili na scénu
Votvíráci. BěHem přestávky Ferda s Bohoušem vylosovali lístek z tomboly, který vyhrával
dort. Dort obdržel pan Krtek (Golemovo táta) .
Po skončení oslavy se všichni muzikanti sešli u stolů na parketě a začalo se jamovat. Celá
akce se protáhla do ranních hodin. Akcička se vydařila.
Áďa H.
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Velikonoce
21. 4. 2014
Rok s rokem se sešel a jsou tu zase Vánoce… No dobře, tak Vánoce ne, teprve Velikonoce.
Pečlivě jsem naplánoval trasu a zjistil, že budu muset brzy vstávat.
Všechny ty zastávky, co nás čekají, nám zaberou skoro celý den.
Sraz v 5:30 ráno u DDM. Byl jsem tam sám s Radkem, kterého jsem přivezl. Nakonec jsme se
všichni sešli u Zdendy. A když už jsme tam byli, vyšlupali jsme tu jeho slečnu Týnku.
Dodávkou z půjčovny jsme se přesunuli do Kestřan. Mžourající Káji maminka
z pootevřeného
okna
nám řekla: „Nejste prdlý,
strašit tu takhle brzo?!“ a
následovalo
„Vydržte
chvilku, už jdeme…“
A když obě vylezly ze
vrat
už
nás
nic
nezajímalo,
protože
ŘÍZKY! Potom taky
dostaly na prdel, a my
panáka..
Já
jsem
samozřejmě
jakožto
zodpovědný řidič nic
nepil. Pak už jen
následovala
společná
fotka a mohli jsme
s plnými
žaludky
pokračovat v naší cestě. A že nás toho čekalo ještě spoustu!
Naše další zastávky byly v Cehnicích, a potom už jsme se přesunuli do Strakonic, kde nás
čekalo hoooodně práce! Nejvíc jsme se nadřeli, když v dotyčném paneláku, kam jsme
zamířili, neměli výtah a nejlépe bydleli v tom úplně nejvyšším patře.
Nálada v autě byla s přibývajícím množství panáků čím dál lepší.
Když jsme doputovali ve Strakonicích až k Denče, po vyšlupání všech dam v rodině, jsme si
Denču z praktických důvodů ukradli do auta jako fotografku.
Tím se nálada v dodávce ještě o něco zlepšila, takže jsme se vydali vstříc novým výzvám i
s dámskou posilou :D.
Objeli jsme nesčetně moc současných i bývalých členek. Všude bylo dobře, ale u Nováků je
nejlíp. Přeneseně řečeno, tam kde je řízek, je vždycky dobře.
Takže jsme se nějakou chvíli u Nováků zdrželi.
A celé odpoledne jsme zakončili výletem do Lnář za Kačkou Kvasníkovou.
Už se těšíme na příští rok.
ZBYNĚK
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Westernový den
26. 4. 2014
Dne 26. 4. 2014 jsme jako už minulý rok pořádali Westernový den ve Vodňanech. Je to den
plný zajímavostí, lidé se zde můžou učit country tance, učili jsme tady práskání bičem a také
zde bylo mnoho her a zábavy pro malé děti. Celým dnem nás doprovázelo několik hudebních
kapel. Navštívila nás tady také Pavlína Jíšová s Adélou Jonášovou. Rozdali jsme si funkce, a
dali jsme se do práce. Jako první jsme předvedli tanec Slováci, ve složení Lucka, Monča,
Áďa, Kája, Kuky a Bára. Než jsme šli na další tanec Zuzana, ve složení Lukáš, Bára, Edit,
Ondra, Radek a Dáša, šli jsme podpořit Zdendu v učení práskání bičem. Zuzana se nám velmi
povedla a za doprovodu potlesku jsme se šli připravit na další tanec, kterým byli Papoušci
(Ptáci). Tento tanec tancovali Áďa, Ondra, Kuky, Lucka, Dáša, Luky, Monča a Kája. Po
tomto tanci se šli někteří
z nás pobavit jízdou na
koních, které sem až
z Hoslovic přivezla Tereza.
Následujícím tancem bylo
Tornádo
z Tennessee.
Tancovali ho Ondra, Áďa,
Kuky, Bára, Lukáš, Lucka,
Kája, Dáša, Radek a
Monča.
Ve
volných
chvílích jsme vyučovali
uvnitř DDM country tance.
Proč neukázat také jiný
styl tance, například náš
irský tanec. Tím bylo
Irsko. Tancovali jsme ho
v osmi lidech, z tohož
pomalé tancovali Monča,
Lucka, Adéla a Kája, a
rychlé tancovali Kuky, Dáša, Radek a Ondra. Řekli jsme si, že je čas na barvy, tak jsme se
oblékli do pestrobarevných kostýmů k tanci Santa Rita, který tancovali Zbyněk, Denča,
Lucka, Radek, Luky, Kája, Ondra a Bára. Tímto tancem jsme zakončili naše celodenní
vystoupení na westernovém dnu ve Vodňanech. Večer jsme ještě měli táborák, a Zbyněk
slavil svých 30. let života na tomto světě, proto jsme mu všichni popřáli mnoho štěstí a
ZDRAVÍ do dalších let. Celým dnem nás doprovázela příjemná atmosféra a všichni jsme si to
zde
velice
užili.
LUKY +
KUKY
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CSDCTS Tábor
25. – 27. 5. 2014
Odpoledne 25. 4. 2014 jsem já, Julča, s dětma
vyrazila na Celostátní setkání dětských
tanečních country skupin v Táboře.
Já, Denča, Anička, Vendy, Šárka, Pája, Kačka,
Terezka, Vanesska, Janička a Ája jsme se
postupně naskládaly do třech aut a mohlo se vyrazit. Cesta příjemně ubíhala, pouštěly se
písnčky a zpívalo se. Po příjezdu jsme si připravily věci na spaní ve třídě, ukuchtily si večeři a
šly tancovat line pro začátečníky s Tomem. Největší úspěch měla line „The fox“! Line
skončily ve 22:00 a všechny jsme rychle zalezly do spacáků a spaly jako miminka.
Ráno jsem s Hankou Ratajů dojela pro snídani a svačinu, mezitím Denča uvařila všem dětem
čaj, rychle jsme se nasnídaly a šly jsme zase tancovat. Tentokrát jsme se rozdělily na dvě
skupinky – country tance a line pro pokročilé. Vyčerpané a utancované jsme se poté vydaly
směrem restaurace na vytoužený řízek nebo smažený sýr. Cestou zpět jsme se stavily pro
81mrzlinu a na dětském hřišti.
Odpoledne probíhala soutěž, proto se děti mohly rozhodnout, jestli se budou koukat nebo hrát
hry nahoře. Ale každý viděl alespoň pár soutěžních vystoupení. Soutěž se všem moc líbila a
všichni fandili a podporovali.
Večer všichni tancovali společně a navazovali nová přátelství, učili se nové tance a užili si
spoustu legrace. Program byl velice náročný, přesto se v každé z nás našel alespoň ždibec
energie, abychom si večer mohly zahrát Aktivity. Moc jsme se nasmály, když Vendy kreslila
trávník nebo když jsem popisovala „spisovatel“.
Další den ráno jsme si zabalily věci a znovu vyrazily do tělocvičny, opět na country tance pro
všechny. K obědu jsme měly pizzu a čekaly jsem na rodiče, aby nás odvezly domů.
Akci jsme si všechny užily, nic a nikoho jsme neztratily a nic se nikomu nestalo. 
Hlášky:
V autě:
Terezka: Mě je 7 a ¾.
Anička: Me je 14 let a 361 dní.
V autě:
Kačka: Já viděla limuzínu velkou jako housenka.
Anička: Ale housenka je strašně malá.
Kačka: No tak jako stonožku.
Při snídani:
Julča: Když uvidíte ven, tak uvidíte toho Medvěda.
Ája: Živýho nebo vycpanýho?
Terezka: Julčo? Tobě je 18? Tak to Tě můj brácha brzo dožene, jemu je teď 15.
Co bude k večeři? Hrneček od peří.
Co bude k obědu? Hrneček od medu.
A co bude k snídani?
Andrejka: Knedlíky s vejcem
Julča
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Ples Pracejovice
3. 5. 2014
Hasičský ples v Pracejovicích se konal v sobotu 3.5.2014 jako první kulturní akce po otevření
nové hospody. Hrála zde kapela Scéna a my jsme si na ples vyjeli jen tak, bez úmyslu
vystupovat. Stejný úmysl bohužel neměl Zbyněk, který hned poté co s Denčou, Lukym a
Kuky dorazili do Pracojouc, (mimochodem dost brzy pod záminkou, že si ještě chtějí pokecat
s kapelou) si s místními hasiči domluvil, že jim uděláme předtančení zadarmo.
Bára, Kája a Áďa Holmanů dorazili okolo 9 hodiny a k Zbyňkovo velkému zklamání odmítli
tancovat. Což bylo pro Zbyňka velice hrůzostrašné, protože musel tancovat Irsko, což se mu
už dlouho nestalo. A tak zhruba v 9 hodin Luky, Kuky, Denča a Zbyněk odtancovali Irsko,
nejspíš by to nebylo tak hrozné nebýt Zbyňkova zaraženého výrazu a toho, že jakmile
nastoupili, tak se otočili na špatnou stranu a tak je Bára musela navigovat od stolu. Ale lidé se
naštěstí netvářili nijak pohoršeně.
Na plese bylo celkem hodně lidí, ale naštěstí jich
příliš netancovali, jinak by se na poměrně malý
parket určitě nevešli. Po další sérii od kapely Scéna
přišlo na řadu představení kouzelníka Cocker magic.
Jeho představení bylo velice interesantní, i když
některé triky byly průhledné, ale celkově bych to
hodnotila velice kladně. Po jeho výstupu se začala
vydávat tombola, která nebyla příliš rozmanitá,
mohli jste vyhrát buď piva nebo TPS, ale ještě jste
se mohli těšit na slosovatelnou tombolu, protože
lístky se prodávali po dvou.
Po další náloži super songů si opět zatancovala naše
čtyřka, tentokrát Santa ritu. Vystoupení nebylo
vůbec zlé, jen by holky ještě měli zapracovat na
svém výskání. Ovšem lidem nebo alespoň hasičům
se vystoupení líbilo, jelikož po nás chtěli ještě jeden
tanec. Byl to trochu problém, protože jsme s sebou
neměli jiné kostýmy, ale Zbyněk to vyřešil, prostě
pro ně dojel a tak jsme o půlnoci zatancovali
improvizovanou Zuzanu. Improvizovanou proto, že
jsme jí tancovali bez zkoušení a proto, že Bára
s sebou neměla žádné vystupovací věci, tak musela
mít půjčený Káji pásek, což se projevilo tak, že jí
spadl hned na začátku tance. Ani toto ovšem
nikomu nekazilo zážitek z tance a tak se hasiči
rozhodli nám za naše předtančení alespoň vrátit
vstupné.
Poté se losovala tombola. Bylo to smutné´, jelikož Zbyněk nevyhrál svou vysněnou
mikrovlnku. Ale přesto se rozhodl zůstat na plese až do konce. Ještě bych měla zmínit, že
Denča si s kapelou zahrála jednu písničku na klávesy, pokud můžu soudit svým hudebním
nesluchem, tak jí to docela šlo. A to je o hasičském plese opravdu vše.
BÁRA
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Country bál Drachkov
7. 5. 2014
Sraz byl v 19:30 před hospodou a už ve 20:00 jsme mohli poslouchat písničky skupiny Pauzy.
Na začátku si naši nejmenší oblíbili focení a proto jsou na tolika fotkách . První tancem
byla Zuzana, kterou tancovaly Edit, Bára a Vendy na pozici dívek a Zbyněk, Radek a Radka
na pozici kluků. Hned po tomto tanci Zbyněk vytáhnul všechny přítomné na oblíbenou
promenádu. Série písniček od Pauzy a předtančení Papoušci. Následují naši nejmenší
s Večerníčkem. Další série a následuje mexický tanec Jesussita pro 4 dámy. Při tomto
vystoupení se parket rozzářil krásnými barvičkami . Další série a naše oblíbené Tornádo
z Tennessee. Poslední série před půlnocí a holky se jdou připravovat na kankán. Původně
měla tancovat Radka, ale ta mi nakonec nabídla, že můžu tančit místo ní . Tak jsem měla
premiéru s kankánem. Možná bylo dobře že Zbyněk před kankánem lidi varoval že na 15
nevypadám :D. Byla to aspoň sranda.
ANIČKA

83

Vyhánění dobytka Hoslovice
8. 5. 2014
Toto čtvrteční odpoledne jsme se vypravili do Hoslovic na vyhánění dobytky, Tento den dost
foukal vítr a byla zima. Na této akci jme, tančili dva z našich nejstarších tanců. Jako první
jsme předvedli Slováky ve složení: Bára, Míša Kája, Dáša, Anička a Radek. Po nás ukázal své
umění Jimmy Magura se svým koněm, které nás všechny velice zaujalo. Poté jsme tančili
Zuzanu ve složení Kája, Dáša, Radek, Bára, Míša a Šárka. Oba tance se povedly, návštěvníci
nás odměnili potleskem a my jeli domů dobrým pocitem.
Dáša
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Odpoledne ve stacionáři
15. 5. 2014
15. května jsme byli vystupovat ve stacionáři ve Strakonicích. Sešli jsme se ve složení
Anička, Kája, Denča, Áďa, Zbyněk a Verča. Nejdříve jsme zatancovali Zuzanu a potom
zatancovala Anička s Denčou Jessussitu. Vystoupení jsme zakončili promenádou, ke které se
nadšeně přidali i lidé ze stacionáře:)
Áďa S.
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Narozeninový koncert DDM
22. 5. 2014
Ve čtvrtek 22. května se konala narozeninová stage před DDM. Byla to vlastně besídka všech
kroužků DDM. Tudíž jsme se i my zúčastnili a to s Dolly a s novým tancem Bezďák, který
zde měl premiéru. Situace se nám před vystoupením trochu zkomplikovala, protože Anička
dostala anginu a i přes to, že si myslela, že to odtancuje, nakonec se na to necítila. Bezďáka se
za ní bleskurychle naučila Monča a záskok na Dolly si Anička domluvila s Julčou.
Tančili jsme nejdřív Bezďáka ve složená Ondra, Bára, Verča, Lucka, Denča, Kuky, Monča a
Kája. Po nás tančily děti a to rufus a zuzanu na písničku Dědečkovy hodiny. Mezitím jsme se
v rychlosti převlékli na Dolly a zatančili jsme ji ve složení: Verča, Ondra, Kuky, Lucka,
Monča, Kája, Bára a Lukáš a v sukních tedy Denča a Julča. Vystoupením (a hlavně to
převlékání) nás dostatečně zapotilo, ale divákům se líbilo.
VERČA

86

Roztančené léto Milevsko
25. 5. 2014
V neděli 25. května jsme již potřetí vystoupili na akci Roztančené léto Milevsko. Je to
benefiční akce, kdy výtěžek z ní pomůže vždy na dobrou věc. Letošní výtěžek patřil Farní
charitě v Milevsku.
Akce se konala venku a letos ji nepřekazilo ani počasí. Letos řídila Bára a Dáša a jeli ještě –
Verča, Kuky, Kája, Lucka, Ondra a Kája. A v časových intervalech jsme zatancovali Slováky,
Papoušky a Jesusitu. A také jsme se pokusili zapojit návštěvníky a zatančit si s nimi
promenádu.
Kromě nás zde vystupovalo ještě spoustu breakařů, dámy z taneční skupiny Farida a ještě
například Taneční skupina
z Čížové
se
svým
„židlovým“ tancem –
Limonádový Joe a také
jejich kankánem. Akce se
opět povedla a snad i
příští rok budeme moci
přispět na dobrou věc.
Verča
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Česká Lípa a Berounka
29. 5. – 1. 6. 2014
Na konci května nás čekala mega velká čtyřdenní akce. Sešli jsme se 29.5. v 15:45 u DDM.
Ve 4 hodiny autobus zajel před budovu, což mu muselo dát dost práce (teda jako řidiči, né
autobusu), protože tam stála spousta aut. Nanosili jsme věci do busu a mohli jsme vyrazit.
Ještě ve Strakonicích jsme se všichni dostatečně nadopovali kinedrylem a kinedrylem (kdo
byl, pochopí). Zhruba v 6 hodin jsme se zastavili za Prahou v McDonaldu. Úkol byl
jednoduchý: rychle si objednat a vrátit se do busu a tak jsme zanedlouho zase mohli vyrazit.
Zhruba po půl 8 jsme dorazili do ZŠ Severní v České Lípě, ubytovali jsme se v pinpongárně a
počkali jsme na hostesky, aby nás odvedli do tělocvičny na generální zkoušku. V tělocvičně
jsme se setkali s ostatními soubory, které na výchovném koncertu další den také vystupovaly.
Byli to Lentilky, Clap dance, Country road, Klepeto. Vyzkoušeli jsme program na další den,
s čímž jsme skončili, okolo 9 hodiny, poté jsme se vydali hledat nějakou vhodnou hospůdku.
Zbyněk s námi nemohl hned jít, protože musel na schůzku vedoucích, což nikomu kromě něj
nijak nevadilo. Do hospůdky pak za námi přišel i další vedoucí Chobot. Postupně jsme se
vraceli do školy a šli spát. Ironií dne bylo, že píseň, která dnes ovládla Opičí hitparádu byla
Cesta do pankáčovi duše. Pak že jsme country skupina.
Ráno jsme vstávali v 7, a v 7:20 jsme museli být na snídani a o čtvrt hodiny později už jsme
z autobusu vyndavali kostýmy a sami jsme se vydali do Jiráskova divadla, sice jsme se museli
cestou 3x zeptat, ale trefili jsme v pořádku. V půl 9 začínal 1. program pro část malých dětí,
Program byl v 5ti blocích, mezi nimiž byli hry pro děti. Šatnu jsme měli společně
s Lentilkami, takže tak byl skutečný zmatek a shon.
V prvním bloku jsme tancovali Bezďáka (Bára, Ondra, Kája, Míša, Anička, Verča, Áďa S. a
Lucka), kromě nás tam tancovali i ostatní skupiny s cloggingem, line dancem, irskem i
klasickým country. V druhém
bloku jsme tancovali Tornádo,
které tacovali Ondra, Lucka,
Kája, Anička, Verča, Kuky,
Laky, Míša, Radek a Denča. Pak
jsme tancovali až ve 4. Bloku
Jesussitu (Bára, Verča, Denča a
Anička) a jako poslední jsme
předvedli Dolly v podání Lukáše,
Báry, Lucky, Kuky, Verči,
Ondry, Káji, Míši, Aničky a
Denči).
Program se trochu protáhl a tak
po 10 minutách od jeho skončená
začal druhý, který probíhal úplně
stejně, jen na Dolly vystřídal
Lukáše Radek. Asi v půl 1 když
se nám podařilo se sbalit, jsme se
vydali i s průvodkyní do restaurace na oběd, měli jsme bramboračku a rýži s přírodním
kuřecím plátkem. Po obědě si Zbyněk objednal ještě druhý oběd-knedlíky plněné masem, je
nenažranej. Stala se mu šílená tragédie, mezi osmaženou cibulkou měl hranolek. Pak šli ještě
někteří nakoupit do Lidlu či Albertu, kde si Patrik koupil polštářek.
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Bára, Kája a obě Ádi se vydali do
aqvaparku, kam je odvedli holky
z místní country skupiny, které po
dobu celé akce dělaly průvodkyně.
Velký problém nastal u skříněk, které
měli důmyslné zamykán í pomočí
čipů. Další průšvih nastal, když Kája
zjistila, že si zmíněný čip zamkla ve
skříňce, Naštěstí jí skříňku dokázali
otevřít. Ovšem za chvilku ho ztratila
novu ve vodě, ale naštěstí ho našla
nějaká malá holčička a tak už pak raději Kája svěřila svůj čip Báře. A tak už jsme si mohli
hodinku užít ve vířivce, v plavacím bazénu i na tobogánu.
Když se všichni okolo páté hodiny opět sešli ve školní třídě, kde jsme byli ubytovaní, tak
jsme si sepsali seznam tanců na další den a všechno jsme si jakž takž vyzkoušeli.
V 6 hodin jsme si zašli na večeři (bramborová kaše z prášku a pečená sekaná). Pak jsme si
ještě zašli něco dokoupit do Alberta a pak už jsme si nalezli do autobusu, který nás odvezl
zpět do Jiráskova divadla. Velice jsme litovali řidiče, protože spletitými Lipskými cestičkama
se k divadlu vůbec nemohl strefit, nakonec tam dojel jednosměrnou v opačném směru.
Na večerní gala program dorazili ještě nějací tanečníci, kteří zde dopoledne nebyli. Tento
program byl pro veřejnost a čestné hosty, kterými byla například ředitelka asociace nebo
starosta České Lípy. Program byl pouze ve dvou blocích. Tancovali jsme stejné tance jako
dopoledne. Po skončení představení jsme uklidili kostýmy, sbalili jsme dobové panenky
v country kostýmech, které jsme odváželi na Václavskou stage a vyrazili jsme na téměř
dvouhodinovou cestu do kempu U jezu v Račicích u Berounky.
Jeli jsme velice členitým terénem. A všichni byli rádi, že spali, protože ve chvílích kdy se
vzbudili, j tato cesta celkem děsila. Po příjezdu jsme objevili stany, které jsme již měli
postavené od Kajdy, který byl pořadatelem akce a náš známí z loňska, tedy postavená byla
alespoň většina stanů, jeden ještě Lukáš v noci postavil. Kája s Bárou objevili svůj stan až na
2. pokus, čí byl stan, do kterého se nastěhovali původně, zůstává záhadou.
Po zabydlení si šli ještě někteří zapět s trampy, kteří už měli značný alkoholový náskok, za
doprovodu kytar, houslí, foukací harmoniky i jiných zajímavých nástrojů. Někteří šli spát
rovnou.
Po ránu jsme se všichni vzbudili okolo 8 hodiny, tedy dobrovolně se vzbudili jen někteří a ten
zbytek byl násilně vzbuzen jejich družným hovorem. Zjistili jsme, že kemp je docela hezký,
nově upravený. Na druhém břehu Berounky byli postavené chatičky a nad nimi vysoké skály
od kterých s později krásně odrážela hudba. Už ráno zde bylo celkem dost aut a stanů, což
svědčilo o značné návštěvnosti dnešní akce. Pěkně svítilo sluníčko, které rovnou sušilo ranní
rosu ze stanů a Berounka byla oproti našemu očekávání celkem klidná.
Program festivalu Country and Bluegrass začal v 11 hodin dopoledne, hrálo zde spousta
kapel, byla to dobročinná akce pro nadaci Leontýnka. První tanec, který jsme dnes
zatancovali, byli Slováci (Míša, Lucka, Bára, Anička, Kuky a Kája). Tancovali jsme před
podiem, kde hráli kapely. Povrch byl plný velkých i malých kamínků, takže tancovat na něm
byl opravdu zážitek. Po Slovácích se šli Bára, Kája a Áďa Holmanů vykoupat do Berounky.
Popošly kousek proti proudu, pod jezem nalezly do vody a hezky se po proudu svezly až zpět
ke stanům. Lidi na ně koukali trochu blbě, jelikož voda nebyla úplně nejteplejší, ale byla to
zábava.
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Mezitím se Vendy, Verča, Áďa S., Lukáš, Ondra a Radek převlékli na Zuzanu, která se
tancovala po hodinovém vystoupení jedné z kapel. Musím zmínit naši šatnu, za kterou jsme
tentokrát měli velký modrý stan, a jako obvykle jsme tam měli velký nepořádek.
Jako další byla Jessusita, kterou tancovali Bára, Verča, Kája a Kuky v obvyklých barevných
sukních. Poté následovalo Tornádo v podání Zbyňka, Denči, Míši, Lukáše, Ondry, Ádi S.,
Báry, Aničky, Verči a Kuky. Tento tanec se stejně jako ostatní líbil, bylo to díky skvělé
pohodové atmosféře, která celý dnešní den doprovázela. Tuto atmosféru a dobrou náladu nám
nemohla pokazit ani chvilková ztráta Míši mobilu, o kterém si původně myslela, že ho jen
někam zahrabala, ale poté jsme zjistili, že ho ukradl jeden malý kluk. Dostal od maminky
nařezáno a my jsme od ní dostali flašku medoviny. Mňamka. Zábavné bylo, že moderátor nás
nazýval obecně ,,opičáci,“ protože náš celý název mu takříkajíc nešel do huby.
Jako další jsme předvedli Dolly (Bára, Lukáš, Lucka, Kuky, Kája, Míša, Zbyněk, Verča,
Anička a Denča). Po nás přišla na řadu kapela Michal Tučný revival, kteří měli zkvělého
zpěváka, protože zpíval i vypadal jako Michal Tučný, takže přihlížející mohli získat dojem, že
vstal z hrobu. Po skončení této kapely jsme zatancovali Bezďáka, tancovali ho Ondra, Bára,
Verča, Lucka, Áďa, Kája, Anička, Míša.
Je nutně také zmínit, že na akci s námi jeli Patrik (chodil a možná ještě chodí s Luckou) a
Áďa Holmanů, kteří ovšem netancovali. Potom si Bára, Kája a Laky šli dát druhé kolo
koupání v Berounce (Lukáš málem dostal infarkt a jeho ječení muselo být slyšet v širokém
okolí, ale nakonec to vydržel). Poté co se usušili už byla na řadě Santa rita ve 4 párech (Bára,
Radek, Verča, Lukáš, Zbyněk, Denča, Kája a Ondra).
Do kempu za námi zajeli i Velků, Vašík (od Verči) a Pavel (od Míši). Zbývalo zatancovat
ještě Papoušky, přezdívané Ptáci, které tancovali Míša, Lucka, Kuky, Denča a všichni kluci.
Pak už jen Denča s Aničkou zatancovali Sweet. A všichni se již těšili na Kankán, o kterém se
mluvilo již od rána, dnes jsme ho tancovali v šesti (Míša, Bára, Verča, Anička, Kája a Kuky)
na kamenitém povrchu to byl v piškotech opravdu horor, ale nějak jsme to zvládli.
Pak už byla na řadě jen volná zábava, v kempu jsme si koupili 2 balíky dříví a udělali jsme si
ohýnek. Menší vsuvka, zapomněla jsem napsat o té slavné úlevně chvíli, kdy dorazil Vašík a
přivezl nám pizzy.
U ohýnku s námi opicemi seděli i Velků a Jaan, lehce omámení kouzelnými nápoji jsme se
skvěle bavili. První ospalci odpadli okolo 1 hodiny. Zbyněk s ještě pár vytrvalci vydrželi asi
do půl 5. Ale už toho na ně bylo přeci jen trochu moc, protože Zbyněk když šel spát, po cestě
vyřvával, že už je ráno, protože se již rozednívalo. Všichni pevně doufáme, že již brzy
dospěje.
Ráno jsme se probudili k životu okolo 9 hodiny, někteří brali toto probuzení do reality trochu
hůře, kvůli nepříjemným faktorům opice. Každý více či méně posnídal podle své chutě a
sbalili jsme si věci, stany i kostýmy.
Sbalit kostýmy byl výkon největší,
protože uklízet je po tmě nešlo, tak
byly až do rána jen tam volně
naházené na zemi.
Okolo půl 11 se nám podařilo naházet
všechny věci do autobusu a tak jsme
mohli vyrazit na cestu. Zastavili jsme
se ještě v lomu Amerika, který je
opravdu nádherný, což museli uznat i
ti, kteří kvůli této zastávce zpočátku
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brblali. Zde se teprve ukázalo, že jsme pravé
opice, protože nás nezastavila ani prorostlá
džungle, ani cedule s nápisem Zákaz vstupu.
Poté jsme se ještě zastavili v Mníšku pod Brdy
v restauraci, kde se ceny jídel rozhodně nedali
nazvat lidovými, ovšem jídlo zde bylo výborné,
což ovšem nepoznal Patrik, který si spletl číslo
pizzy a objednal si ji s robotničkami. Pak už
jsme se vydali do Strakonic k DDM, kam jsme
dorazili v půl 4, vyházeli jsme věci z autobusu,
rozdělili jsme si kostýmy na vyprání a šli jsme
domů.
Bára
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Hrad žije tancem
7. 6. 2014
Dům dětí a mládeže ve Strakonicích pořádal dne 7. 6. 2014 akci „Hrad žije tancem a
muzikou“. Během
akce se předvedli
všechny
taneční
kroužky
pod
vedením
DDM
Strakonice a DDM
Vodňany. Ani my
jsme
nesměli
chybět. Vystupovali
jsme hned dvakrát,
nechyběli ani děti a
naši jumpíci. Každá
taneční
skupina,
ještě předtím než šli
vystoupit, připevnili
na dort balónky
místo
svíček,
protože DDM slaví
50. výročí. První
tanec jsme měli
hned na začátku.
Předvedli jsme náš
nejnovější tanec pod názvem „Bezďák“ ve složení: Bára, Ondra, Míša, Anička, Kája, Áďa
Stropnická, Verča a Lucka. Hned po nás šli na řadu děti se Zuzanou a rufusem. Mezitím se
zbytek lidí musel rychle převléct na další
vystoupení. Na řadu jsem přišli opět brzy.
Tentokrát jsme vystoupili s choreografií pod
názvem Dolly ve složení Ráďa, Anička, Lukáš,
Ondra, Lucka, Bára, Kuky, Verča, Kája a Monča.
Pak už přišli na řadu naši jumpíci „ The Chaos
Dancing“ s novou choreografií na remix písničky
z Titaniku ve složení: Zdenda, Lukáš, Kuky,
Bára, Ráďa a Lucka, toto vystoupení se jim moc
povedlo. Zhruba po jednom vystoupení přišli na
řadu opět jumpící s choreografií Loco. Jumpovali
Radek, Lucka, Bára, Ráďa a Lukáš. Poté jsme vše
sbalili a vydali jsme se na cestu do Ražic na
Ražický pražec.
Monča
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Ražický pražec
7. 6. 2014
Hned po příjezdu ze Strakonic jsme dostali šatnu.. Ale nebyla to obyčejná šatna, byl to stan
postavený za podiem uprostřed lesa, kde bylo hromadu mravenců, kteří moc kousali. Takže si
polovina lidí vzala svoje věci na vystoupení a šli jsme se raději převlíkat do auta. Jako první
se vystupovalo se Santa ritou ve složení: Zbyněk – Monika, Verča – Lukáš, Ondra – Lucka,
Bára – Radek. Po nás tancovali děti s taneční skupiny Zlatá lilie na tu samou písničku jako
naši opičáci hned po nich, byla to Zuzana. Naši tancovali ve složení Lukáš, Ondra, Radek,
Dáša, Míša a Áďa Stropnická. Potom vystoupila opět Lilie a nakonec my s naší Dolly. Pak
následovala dlouhá pauza a mezitím se střídali kapely. Verča s Dášou a Míšou mezitím odjeli
domu. Zbytek lidí seděl a povídal si. Po 8 hodině jsme se oblékli do bezďáka a šli jsme
vystoupit, holky se pak rychle museli převléct do dlouhých sukní na Jessussittu. A nakonec na
Tornádo. Po nás následovala kapela. My jsme se mezitím převlékli na kankán a vystoupili
s ním hned při první pauze. Odtancovali jsme a všichni moc tleskali. Poté jsme ještě chvíli
seděli a jelo se domů. :)
Monča
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Rodeo Hoslovice
15. 6. 2014
15. 6. jsme tancovali v Hoslovicích. Bylo teplo a bylo tam hodně lidí a koní. Vystupovali
jsme s novým tanečkem a vystupovali : Janička, Vojta, Pája, Vanessa, Davídek, Šárka, Áďa
Stropnická a Laurinka. Tancovali taky velké opice tanec Jesusita . Tancovala ho Áďa S.,
Šárka, Bára a Monča. Nejdříve tancovali velký a po nich malý. Převlékali jsme se na
Ekochovu, povedlo se nám to všem a všem se to moc líbilo.
Pája
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Rožnění prasátka
20. 6. 2014
Dne 20. 6. jsme se vydali na vystoupení do Řepice, kde se konalo rožnění prasátka pro klienty
denního stacionáře, jejich rodiče, příbuzné. Přijeli jsme v sestavě Kája, Verča, Kuky, Míša,
Ondra,
Áďa.
V průběhu akce jsme
zatancovali několik
tanců – Slováky,
Zuzanu. A také jsme
něco málo naučili
všechny
přítomné
hosty.
Ač nám počasí moc
nepřálo, hlavní bylo,
že
jsme
po
odtancování ulovili
spoustu
masíčka
z onoho
rožněného
prasátka. Když přišel
čas, už jsme museli
s plnými
břichy
pospíchat zpátky do
Strakonic- konkrétně do Habeše - na naše další vystoupení na country bále.
KÁJA
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Country bál Habeš
20. 6. 2014
Dne 20. června 2014 se konal již tradiční country bál v hospůdce v Habeši. K tanci
hrála W&C Pauza. Naše přestavení zahrnovalo tyto tance: Tornádo, Bezďák, Jessusita,
Kankán. Tance tančili: Bára, Verča, Kuky, Lucka, Radek, Anička, Denča, Míša,
Ondra, Zbyněk, Adéla Strop.. Svým vystoupením přispěly k dobré náladě i děti, které
ples zahájily. Country bál se velmi povedl, hospůdka byla plná a všichni se dobře
bavili.
Lucka
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Rozloučení se školním rokem
23. 6. 2014
Opět nastal ten okamžik, konec školního roku 2013 - 2014. Nastane čas prázdnin, ale před
skončením toho trápení se nad učebnicemi a těšení se na super prázdniny, které už jsou za
dveřmi, se i Opice musely se školním rokem řádně rozloučit. Tato akce loučení se školním
rokem, byla pro všechny
Opice, rodiče, kamarády a
konala se v DDM 23. 6. 2014.
Lidé se začali scházet okolo
osmnácté
hodiny.
V
tanečním sále byly plné stoly
chlebíčků, dortíků a dalších
jiných dobrůtek. Malé Opičky
dováděly a běhaly po sále.
Dorazila i skupina Pauza, která
celý večer skvěle hrála. Na
začátku akce nám malé Opičky
zatancovaly to, co nejlépe
uměly a potom přišly na řadu
Opice velké, které zatancovaly
tanec nazvaný Bezďák. Holky
měly krásné černé sukně
s bílými puntíky a zeleným dolejškem. Poté se tancoval tanec Dolly. Všichni ho tancovali bez
bot (bosa), bohužel nějak si už nevzpomínám proč. Nakonec jsme se všichni přidali a šli si
zatancovat Marietu a další známé tance, které nás učil Zbyněk. Všichni jsme se u toho celkem
nasmáli, když někteří velikáni tancovali s těmi prcky. Večer pokračoval, pili jsme kofolu,
někteří pivo, dlabali jsme sladkosti, kapela hrála a celý večer Zbyněk promítal na interaktivní
tabuli fotky z různých opičích akcí a vystoupení. Na jednom ze stolů, byly rozprostřeny
kroniky z jednotlivých roků. Holky je prohlížely a četly z nich nejlepší hlášky a vzpomínaly
na ty chvíle. Nakonec jsme se u těch kronik sešli skoro všichni a docela jsme se i nasmáli nad
některými těmi hláškami. Nadešel čas na poslední z výstupů a to na Jessussitu, kterou
tancovala Kuky, Bára, Ráďa a Anička. Holky si nezvaly trička, takže tu dlouhou sukni si
vyhrnuli až nad prsa a měli to vlastně jako dlouhé šaty. Bylo už asi něco po desáté hodině
večerní a lidi začali pomalu odcházet, ale akce pokračovala v příjemné atmosféře dál. Když
už se čas nachýlil k půlnoci, zbylo nás tam opravdu jen pár s kapelou Pauzou. Tancovali jsme
a dělali kraviny, až někoho z nás napadlo pustit modernější streetovou hudbu a Pauza nám
ukázala, jak umí „skvěle“ breakovat. My jsme se ovšem taky přidali, byla to fakt sranda. Bylo
opravdu vtipný vidět dospěláky takhle dovádět. Když už bylo příliš pozdě, všichni se
rozprchli domů. Celý večer byl moc fajn a ten kdo nepřišel tak prohloupil a příště se snad
přidá.. 
EDIT
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Slavnosti obce Černá v Pošumaví
28. 6. 2014
Dne 28.6 jsme jeli na vystoupení do Černé v Pošumaví. Sešli jsme se v půl páté u DDM. Jeli
jsme v tomto složení: Luky, Zbyněk, já, Přemek, Ančíí, Baruššš, Verča, Kuky, Lucka, Edith a
Kája. Po cca 2h jsme přijeli na místo určení. Jen co jsme přijeli tak jsme řešili menší problém:
Nemáme šatnu a tak jsem se na první tanec jsem se převlékali venku :D. Z toho důvodu se na
nás někteří lidé dívali velmi divně. Tancovali jsme ve velikém stanu. První tanec byli
Papoušci ve žlutých sukních. Po tomto tanci se šly dámy převléct na Jesussitu. Následuje
problém druhý - začíná pršet. Po rychlém přesunu do stanu jsme si našli místo vedle podia,
kde jsme se po zbytek večera i převlékali. A díky dešti a lehce kopcovitému terénu se místo
k tancování změnilo na brouzdaliště. Následovala jesussita, Tornádo a na závěr tradiční
kankán. Z důvodu velké louže holky Kankán tancovaly v podpatcích. Jeden moc hodný pán,
který pozval celou skupinu několikrát na panáka, poprosil, jestli bychom nepředvedli kankán
ještě jednou, že ho dokonce i zaplatí. Nejdřív se nám nechtělo, ale nakonec jsme svolili. Až
později jsme zjistili, že si pán užívá tak moc života proto, že má rakovinu a zbývá mu už asi
jenom půl roku života – chudák..  ..zrovna takovej fajnovej chlápek. (pozn. Verča. – po
týdnu Zbyněk zjistil, že pán umírá už od roku asi 1987 :D ) Potom jsme jeli domů. V DDM
jsme rozvěsili kostýmy a mohli jsme jet domů.

Hláška: Cestou jsem spal, probudím se, fascinoval mě výhled z auta a proto
jsem řekl: „To je ale hustej rybník!“ …A ono to bylo Lipno… :D
Radek
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Hoštka
5. 7. 2014
Dne 5.7.2014 jsme jeli vystupovat na Hoštecký podkovák. Někteří z nás (Ondra, Zbyněk,
Edith, Áďa a malá opička Andrejka, která se na nás jela podívat) vyrazili už v pátek. Cestou
jsme se zastavili v Praze na oběd a pak Zbyněk dostal nápad půjčit si šlapadla…netřeba
dodávat, že nápad se okamžitě praktikoval. Když jsme dorazili do Hoštky tak nás čekalo
příjemné překvapení- místo spaní ve stanu na nás čekal „mobilheim“ , který pak fungoval i
jako šatna.
V sobotu když dorazili už i ostatní (Kája, Bára, Verča, Denča a Kuky) tak jsme si nejprve
všechno vyzkoušeli a pak předvedli nejprve Slováky následující Zuzanou, Irskem, Jessusitou
a Bezďákem. A samozřejmě pak následovala promenáda a rufus, do kterých jsme zapojili i
ostatní návštěvníky.
Dále bylo k vidění představení s koňmi a bičová ukázka, do které se zapojila i Andrejčina
mamka Hanka Ratajů. Největším zpestřením byl, ale asi „divoký býk“ na kterém se někteří z
nás zkusili projet…a samozřejmě pak následoval i pád dolů:D.

Myslím, že akce se velmi vydařila, i když jsme vynechali tradiční kankán a odjeli
(samozřejmě opět se zastávkou v Praze na jídle:D) do svých domovů už dříve…
ÁĎA S.
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Western WEEK
21. – 25. 7. 2014
Letos se Zbyněk poprvé rozhodl uspořádat pod záštitou DDM a Osm a půl opice příměstský
tábor. Původně ho měl vést společně s Julčou, ale jelikož by to nedopadlo dobře, asi tři týdny
před táborem se rozhodlo, že ho povede Zbyněk se mnou. Téma bylo jasné a program a výlety
vymyšlené. Tudíž stačilo „jen“
vymyslet hry, výtvarné tvoření, vyrobit
a přichystat pomůcky a nakoupit vše,
co je třeba. A v pondělí 21. 7. 2014 to
mohlo vypuknout!
Před osmou hodinou ranní se začaly
scházet děti a v 8 hodin už tam byli
všichni. Začali jsme seznamovacím

kroužkem, hrami, pravidly a také bezpečností.
Kdy proškolení museli podepsat i děti, které ještě
neumí psát, což bylo docela vtipné:D Po té už
jsme se přesunuli ven a zahráli jsme si míčkovou
bitvu a také puzzlovou štafetu. Ručně malované
puzzle chtěly velkou trpělivost, ale děti to
zvdládly. Mezi další činnost patřila výroba koníků
a také kreslící tichá pošta.
Pak už byl čas oběda a po něm odchod na
Podskalí, děti si s sebou vzali své vyrobené
koníky a lidé, kteří nás potkali je moc obdivovali.
Na podskalí už bylo pro děti připravené
překvapení v podobě dárku – klobouku, který si
každý našel. Zde jsme si zahráli další hry. Cestou
zpět jsme se vyfotili s Rumpálem, zašli na hřiště a
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koupili si nanuka, po návratu do DDM už se začali trousit první rodiče.V úterý jsme byli
připraveni jet do Volenic na farmu Mefisto, kam jsme měli v plánu jet v indiánském oblečení.
Počasí nám bohužel nepřálo, takže asi v 9 hodin jsme program přehodnotili a zařadili jsme
„taneční den“. Ráno jsme zopakovali pomocí her naše jména. Zahráli jsme si hru Potopa,
oheň, bomba. A taky na ptáka Ohniváka, kterého
ztvárnil Zbyněk a my ho oškubali jako kuře:D.
V úterý jsme začali vyrábět lapače snů.
Nezapomněli jsme si pokreslit obličeje jako
správní indiáni. Pak už byl čas oběda, ale protože
jsme ho objednali pozdě, dlouho jsme na něj
čekali. Děti už se nemohly dočkat, takže se
Zbyněk „obětoval“ a děti ho celého pokreslili.
Po obědě přišla Denča a mohla s dětmi začít
tančit. Tancovalo se celé odpoledne a proběhly i
dvě ukázky naší skupiny. Já s Denčou jsme
zatančily dětem Sweet sunshine a Zbyněk
s Denčou Jesusitu. Pak jsme si ještě zahráli
„posunovanou“, ze které měl největší radost Zbyněk. Okolo 17 hodiny se děti rozprchly domů
a zůstaly pouze malé Opičky, které měli prázdninový trénink.
Ve středu jsme se teda dočkali koní ve Volenicích. Autobus
nám jel až v 11, 10, takže do té doby jsme se naučili
indiánskou hymnu a zahráli dlouho hru „Otravní komáři“,
která bavila úplně všechny děti. Pak už jsme rozdali cestovní
obědové balíčky a vyrazili na autobus. Nejmenší Nicolka měla
velký úkol a šla první. Zbyněk nezapomněl vzít buřty na
opékání a ve Volenicích jsme koupili krásně čerstvý chléb.
Na farmě nás s radostí přivítali a ukázali nám celou farmu.
Pustili nás dokonce i do ohrady, kde bylo 8 koní – zvládli to
všichni – dokonce i já:D…Pak už jsme vytvořili skupinky a
postupně jsme chodili s koňmi na projížďku. Ostatní se
záhodně nenudili, protože pro nás připravili soutěže a hry. Po
projížďkách jsme i upekli buřtíky, od kterých nás na poslední
chvíli vyhnala bouřka a velký déšť. Schovali jsme se dovnitř a
než nastal čas jít na autobus, déšť přestal. Po příjezdu do
Strakonic už byl čas jít domů.
Na čtvrtek nás čekal výlet autobusem do Čestic, odkud jsme
šli pěšky přes les do Hoslovic. Cestou ke Starému kanci jsme
ještě navštívili Hoslovický mlýn. Pak už na nás čekala
výborná svíčková. Po obědě nás Tereza provedla po ranči. Děti nejvíce zaujalo krmení koz a
také projížďka pryčkou taženou jedním koněm. Za to z prasečího chlívku utíkali, protože jim
to tam zrovna nevonělo. Pak už jsme šli do arény a všechny děti se svezly na koni. Po té jsme
se vyfotili,a protože na autobus jsme měli ještě hodinu času vystoupali jsme na Hoslovickou
rozlednu a rozhlédli se po okolí. Po příjezdu do DDM se děti ještě chvíli dívali na film.
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V pátek
nás
čekal
závěrečný den a velká
stopovačka po městě.
Zbyněk to šel ráno ještě
připravit a já s Denčou
jsme s dětmi zkoušeli
střílet z luku a točit
lasem. Některým dětem
to opravdu šlo. Pak už
děti objevili první zprávu
a vydali jsme se na cestu
– obrázky vypovídají o
všem.
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Po nalezení pokladu si ho děti rozdělily a přivezli nám oběd. Po obědě jsme si zahráli na
Podskalí hru „Mor“ – to už tu byli ale někteří rodiče, takže se zúčastnili také. Pak už byla
volná zábava, někdo opékal se mnou buřty, někdo hrál se Zbyňkem lesní vybiku – také
společně s rodiči. Pak začalo trochu pršet, takže jsme rychle dopekli buřtíky a schovali jsme
se pod stromy, okolo 5 hodiny se naše milá společnost rozpustila a na nás zbývala „už“ jen
uklidit DDM.
Tábor byl moc příjemný, proběhl bez úrazů a bez velkých problémů. Podle reakcí dětí se
líbilo i jim a s některými se snad budeme potkávat i dál, ať už v Opicích, nebo ve Zbyňkovo
novém turistickém kroužku. Tak příští rok AHOJ! 
A nejlepší hláška celého Tábora?
Kája na Terezu Daňků: „A ty seš jako tady majitelka, jo¨?
Verča
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Libějovice a „Láz“
2. 8. 2014
V sobotu 2. 8. 2014 nás čekala hned 2 vystoupení, první z nich bylo v Borotíně a druhé
v Lázu, nebo to jsme si alespoň mysleli. Ve 14 hodin odpoledne se nás v DDM ve
Strakonicích sešlo 11: Bára, Verča, Zbyněk, Denča, Lucka, Ádéla S., Anička, Radek, Edit,
Šárka a Kuky. Jelikož stačilo aby nás jelo 10, tak se Edit, které s moc jet nechtělo rozhodla jít
domů. A tak jsme v 10 lidech vyzkoušeli 5 tanců, u kterých jsme usoudili, že nám pro dnešek
budou stačit a už jsme mohli vyrazit do Libějovic.
Na poslední chvíli jsme se ještě vraceli pro sukně na Zuzanu, kterou jsme stejně nakonec
netancovali. Po cestě jsme se ještě zastavili u Vodňan na benzínce na zmrzlinu, měli
vanilkovou a limentovou, mňam :-D. Když jsme dorazili na místo, tak to tam již bylo v plném
proudu, zrovna hrála nějaká kapela typické české dechovky :-D. Dostali jsme celkem slušnou
šatnu, velký stan, tak jsme si tam nanosili věci a hned jsme se šli převléknout na první tanec,
kterým byl Bezďák a tancovali ho Bára, Zbyněk, Verča, Kuky, Lucka, Denča, Adéla a
Anička. Netancovalo se nám moc dobře, protože jsme tancovali na trávě a podpatky se nám
krásně bořili do hlíny.
Po našem prvním tanci přišla na řadu kapela WC Pauza, i když by se dalo pochybovat o tom,
že to byla ona, protože muzikanti tam byli z více kapel. V jejich první přestávce jsme museli
zatancovat 2 tance a tak jsme dali Jessusitu (Bára, Anička, Verča a Kuky) a Slováky (Lucka,
Bára, Denča, Šárka, Anička a
Adéla). Lidem se naše
vystoupení celkem líbilo a
pochválila nás i místní skupila
Spolek hezkých holek z Jámy
a
okolí.
Po
skončení
vystoupení Pauzy jsme dali
ještě náš poslední tanec, a to
bylo Tornádo, které tancovali
všichni. Byli jsme velice
potěšeni,
jelikož
nám
pořadatelé dali dva obrovské
obložené talíře, jeden jsme
snědli hned a druhý jsme si
vzali s sebou. Pak už jsme jen
sbalili kostýmy a mohli jsme
jet dál.
Po cestě do Lázu jsme se
zastavili v Písku v McDonaldu na nějaké občerstvení. Když jsme dojeli do vsi, tak jsme
nejprve našli fotbalové hřiště, kde se akce měla konat, ale nebyli tam žádní lidé, tak jsme se
šli zeptat hospodského, který si nás domluvil, kde to teda je. A ten se velice divil, že jsme
dojeli do Lázu, jelikož nevíme, jak to přesně bylo, jestli to zapomněl Zbyňkovi říct, nebo jestli
ten na to zapomněl, ale akce se konala ve vesnici jménem Věšín. A ještě to k našemu
překvapení nebyla pouťová akce, jak jsme si mysleli, ale memoriál nějakého fotbalisty. Tak
jsme chtě nechtě (spíš nechtě) museli jet do Věšína.
Tak jsme fotbalové hřiště našli celkem v klidu a dokonce tam byli i nějací lidé a už hrála
kapela. Kapela byla celkem dobrá, hráli běžné české plesové písničky. Dokonce jsme zde
měli i opravdovou šatnu, sice ji obvykle používají fotbalisté, ale nám také posloužila velice
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dobře, i když by si mohli pořídit žaluzie do oken (ale kdo by koukal na fotbalisty). Chvilku po
tom co jsme přijeli a vynosili jsme si věci do šatny Zbyněk zjistil, že si v Libějovicích
zapomněl notebook, což by nám vůbec nevadilo, kdyby v něm neměl všechny naše písničky.
Byl to velký šok, ale pak se nám naštěstí podařilo stáhnout písničky ze Zbyňkovo emailu,
ještě že tam měli internet.
Tentokrát jsme jako první zatancovali Jessussitu, kterou jsme stejně jako ostatní tance
předvedli ve stejném složení jako odpoledne. Zbyněk nás ale velice originálně uvedl:,, Přijeli
jsme ze Strakonic na pouťovou zábavu (což to nebyla) k vám do……..vsi (nemohl si totiž
vzpomenout, kde to jsme).“ Nikdo ovšem nijak neprotestoval, lidé tu byli totiž celkem milí a
značně opilí už od začátku. Jen Verča podotkla, že doufá, že nejsou městys.
Pak zase nějakou dobu hrála kapela a jelikož i nám se jejich písničky líbili, tak jsme si šli také
zatancovat, největšími pařankami dnešního večera byli Bára a Kuky. Pak jsme na začátku
přestávky zatancovali Bezďáka a na konci přestávky Slováky. Lidem se naše vystoupení asi
opravdu líbilo (alkohol dělá divy), protože když jsme opouštěli parket tak volali:,, ještě
jeduuu.“ Mezi tím se začalo všude okolo dost blýskat a donesli se k nám zprávy, že všude ve
Strakonicích a okolí je hrozná bouřka.
Pak jsme chvíli pojídali náš
obložený talíř, tancovali jsme a
připravili jsme se na náš dnešní
předposlední tanec, Tornádo.
Když jsme ho o přestávce
tancovali, tak začalo mírně kapat a
tak jsme se rozhodli náš poslední
tanec,
půlnoční
překvapení
Kankán zatancovat už před půl 12.
Kapela zahrála 2 písničky a šli
jsme na to. Lucka s Denčou dnes
měli svou kankánovou premiéru,
využili šance, že tancujeme
daleko, kde je nikdo nezná a i přes
Lucky nervózní vyšilování to
dopadlo dobře.
Pak už jsme si sbalili všechny věci, dali je k Verče do auta a vydali jsme se na cestu domů,
Kuky ještě vzala Lukášovi domů snídani v podobě nedojedeného obloženého talíře.
Verči poznámka: …No možná to pouťová zábava bylo, ale přesně to doteď nevíme :D
Hlášky:


Jíme zmrzlinu a povídáme si a Kuky říká: ,,To jsou samé změny, Lucka jde na střední,
Bára jde na vejšku, Verča jde do školky….“



Zbyněk stojí v šatně ve sprše a říká:,,Dojděte se ven zeptat kolik mi dají za striptýz.“
A Bára povídá: ,,No nevím, kolik tady mají teplejch fotbalistů.“

Bára
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Letní soustředění
4. - 7. 8.2014
4.8
Sešli jsme se v 8 hodin ráno, ale stejně jsme čekali aspoň do 10 na Pavla. Poté co si Pavel
našel místo na své věci začala jeho obávaná rozcvička. Už po rozcvičce někteří z nás lapali po
dechu :D. Následovalo procházení kroku do nového tance. Kolem čtvrt na jednu se naše
skupina vydala na oběd do restaurace Jiskra. Po vydatném jídle jsme měli polední klid do 2.
Po poledním klidu jsme se rozdělili na dvě skupiny: Holky-které se učily line dance a na
Kluky-kteří si našli video s tančícími opicemi a snažili se je napodobit. Večer si Pavel našel
kytaru a začal hrát (a to tvrdil, že na ni umí jen pár akordů). Nakonec jsme si pustili Harry
Potter 2 Tajemná komnata.
5.8
Ráno jsme vstávali kolem
8h. Došli jsme si pro
snídani, najedli se a pak
začali tancovat. Po rozcvičce
jsme se rozdělili na dvě
skupiny: Tancující slečny a
smíšená skupina, která šla
rovnat výstavu panenek.
Zase kolem jedné hodiny
jsme se vydali na oběd.
Polední klid do půl druhé a
další lekce tance. Potom
jsme se začali připravovat do
divadla. Odjezd byl kolem 6
a v Týně nad Vlavou jsme
byli kolem 7. Protože
divadlo začínalo až v 9 tak jsme si došli na večeři do restaurace Zlatá loď. Než jsme všichni
dojedli, bylo půl deváté. Kolem tři čtvrtě na devět jsme už seděli na otáčivém hledišti. Hráli
pohádku Kráska a Zvíře. Divadlo se velmi povedlo a proto jsme herce odměnili velkým
potleskem. Do DDM jsme přijeli před jedenáctou, a protože pro Pavla bylo ještě brzo tak jsem
si ještě 2x Rocket ship. Potom jsem si šli lehnout s dalším filmem Harry Potter.
6.8
Toto ráno bylo zajímavé, protože přijely děti a našly super způsob jak nás probudit. Nasnídali
jsme se a pak zase Pavlova obávaná rozcvička. Potom šel Pavel nahoru učit flamenco. My
jsme se učili Dolly. Potom oběd v Jiskře a znova Dolly. Po Dolly přišlo Zbyňkovo VELKÉ
překvapení. Přišel pan Košta a učil nás nové figury do čtverylky. Potom jsme se na večeřeli a
Pavel musel jet. Potom bylo taneční.
7.8
Celý den měly trénink malé
opičky.
Anička
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Ve čtvrtek, po soustředění opic, jsem měla
soustředění s dětma. Bylo nás sice málo ale
i tak jsme toho zvládli dost. Ještě jsme ráno
počkali na Davídka, který s námi nemohl
být už od středy. Po jeho příchodu jsme si
udělali rozcvičku, abychom se pořádně
protáhli před tancováním. Pak jsme začali s
jednoduchými tanci jako je Rufus, Zuzana a
jednoduché linedance, které už uměli z
treninků. O přestávce si sami vymýšleli
sestavu (něco jako sestavu) na písničku
Gangam Style. Příběh to mělo opravdu
pěkný a pohybu bylo taky hodně. J Co ty
děti všechno nevymyslí. :D (samozřejmě
jsme pořídili i video) Po přestávce, i když se
jim nechtělo, jsme dělali trochu rytmiku,
která je taky docela důležitá. Nakonec
zjistili, že jim rytmika jde a baví je. Bylo už
po poledni a my jsme museli vyrazit na
oběd, který byl v Jiskře. Ale zjistili jsme
docela nepěknou věc. Nemáme klíče od
DDM. Takže jsme hledali po celém DDM,
v sále i jestli nezůstali z večera třeba ve
sprchách. Bohužel nikde nebyly, ale paní
uklízečka nám slíbila, že až se vrátíme z
oběda, tak nám otevře. Tak jsme tedy
vyrazili. Děti se najedly, všem moc
chutnalo a šli jsme zpátky do DDM. Po obědě jsme si dali malou přestávku a pak jsme
pokračovali. Začali jsme základními figurami a naučili se tak trochu swing, který není úplně
jednoduchý. Po figurách jsme konečně šli na to, co jsme měli začít. Novou sestavu. Dětem se
nová sestava, tedy aspoň ta část, kterou jsme zvládli, i písnička velmi líbila. J Už se čas blížil
k 18. Hodině a my už jsme museli skončit. Dětičky už byly unavené, ale spokojené ze
soustředění. Sbalili jsme tedy věci a postupně odcházeli domů.
Ještě než jsme skončili, přijel Zbyněk a ptal se po klíčích, jestli jsme je tedy našli nebo ne.
Nakonec zjistil, že si je vzali do kanceláře. :D
Denča
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Country bál Hoštice + Memoriál gen. Custera
22. – 23. 8. 2014
Tak naše poslední vystoupení
o
prázdninách,
bylo
v
Hošticích u Volyně. Sešli jsme
se tady na půl šestou, ale
tancovali jsme až v půl sedmé.
Ale ta hodinka nám rychle
utekla. Šli jsme si totiž
všechno vyzkoušet k bytovkám
na parkoviště. A pro velkou
úspěšnost
jsme
začali
Jessussitou . Tancovali jsme ji
Kuky, Denča, Edit a Bára. Pak
byla pauza. Tancovali jsme
mezi kapelami, ale kapely se
vždycky
zvučili
hrozně
dlouho, takže jsme se celkově
hrozně zdržovali. Jako druhej
taneček jsme tancovali Bezďáka. Zbyněk si chtěl pro svou větší oblíbenost u diváků vzít
ponožky do sandálů, ale nakonec jsme mu to zamítli. Bezďáka jsme tancovali ve složení
Kuky, Áďa, Verča, Zbyněk, Míša a Lucka. No, trochu se nám nepovedla čtverylka, chtěli
jsme to zachránit, ale ani to se nám nepovedlo. Pak jsme zase hrozně dlouho čekali. Další
bylo Irsko. To se nám dost povedlo, i u lidí to mělo velký úspěch! Tleskali a tleskali!! Po další
DLOUHÉ ČASOVÉ PRODLEVĚ jsme šli na Tornádo. To se nám taky povedlo, jak jinak:-)
No a jako předposlední jsme tancovali Dolly - lidi řádili a tleskali jako pominutí, asi je
ohromila ta zvedačka na konci ! A pak jsme se museli s holkama bleskově převlíct na kankán,
a jelikož už byli všichni dostatečně opilí, dali jsme se do toho. No samozřejmě úspěch
největší!;-) Hned co jsme dotancovali kankán, museli jsme se převlíst zpátky, a sbalit všechny
věci, a vyrazili jsme v noci do Všetic u Neveklova. Cesta byla dlouhá, a tak jsme se já
(Kuky), Bára a Verča rozhodli, že si uděláme menší noční procházku. A jelikož kluci spali,
tak jsme šli jen my tři - křehké, a zranitelné dívky. Bára měla hroznej strach, že jí něco stáhne
za nohu dolů z mostu ! Došli jsme do prostředka mostu, koukli se dolu na vodu, na kterou
nám Bára svítila telefonem, a že jsem jí viděli opravdu hodně, a šli jsme zpátky. Byla velká
zima! Nasedli jsme, a pokračovali v cestě, už to byl jen kousek. Asi v půl druhé ráno jsme
byli ve Všeticích a šli jsme spát do stanů, co nám tady postavil Ondra, protože už tady byl
dřív, a prodával medovinu. Ráno jsme se vzbudili, a jelikož jsme měli všichni hroznej hlad,
jeli jsme nakoupil do - asi Neveklova? Nakoupili jsme, nasedali do auta, a jeli zpátky. Pak
proběhlo zahájení a přivítání všech návštěvníků a poděkování za účast na "MEMORIÁLU
GENERÁLA CUSTERA"! A pak začali různé manévry a tvoření formací s koníčkama. Bylo
tady asi 110 jezdců na koních v čele s generálem Custrem, což byl Václav Vydra. Po všech
těch manévrech jsme šli vystupovat my! Asi v půl druhé odpoledne. Jako první jsme tancovali
Slováky. Moc hezky se nám tancovalo na té trávě, kde skoro všude byla koňská hovínka !
Jako druhý tanec jsme tancovali Santa Ritu. Kuky + Luky, Bára + Radek, a Ondra + Verča.
To se nám moooc povedlo Poté přišla Zuzana. Lidem se to moc líbilo, a tak jsem je naučili
tancovat Rufuse, a tancovali jsme s nima i Promenádu Všichni byli moc šikovní. Poté jsme asi
tan do půlnoci čekali na kankán , a na našeho pana Vydru a jeho kavaléristy. Nás s Bárou
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zaujalo jedno vojenské auto, a na něm asi pět mužů. Tak jsme se svezli ! Ještě chvíli předtím
u stánku s jídlem vedle nás, dávali zadarmo zbytky smažených nudliček, a halušek. Studené
mastné nudle, a potom divoká jízda po poli - bylo nám moc dobře. No, pak tedy večer přišel
kankán. Kavaléristé tam ještě nebyli, ani Václac Vydra, ale to jen tím, že se k nám dostali
špatné informace, že už jsou tam, ale ještě nebyli . Tak jsme odtancovali kankán, v noci složili
stany, nasedali do auta, a jeli jme k domovům. Verča nás pak rozvezla domů, a všichni jsme
ulehli do svých postýlek, s krásným pocitem jaký bezva den jsme prožili
Kuky
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Country bál a Stodola Michala Tučného
23. 8. 2014
23. srpna se konal
country bál v Hošticích
u Volyně, na kterém
vystupovaly
malé
opičky a já se Zbyňkem.
Hrála zde kapela Jezevci
z Pacova. S dětičkama
jsme si dali sraz na
místě ve 13.00 hod. Na
tuto hodinu tam všichni
dorazili a šli jsme se
převléknout.
Dětem
jsme půjčili puntíkaté
sukně na Bezďáka, které
jim opravdu slušely. 
V první
pauze
děti
tancovaly směsku tanců na písničku Hříbě od Heidi Janků. V další přestávce jsme se
Zbyňkem zatancovali Jesusitu. Odvážné jedince (hlavně tedy rodiče, které malé opice
vytáhly, že musí :D ) jsme naučili country tanec Rufuse. Kromě country bálu, který se
uskutečnil na zahradě místní hospody, jsme na přání pořadatelky zatancovali i na Stodole
Michala Tučného, která se konala ve stejný den. Museli jsme tedy odběhnout z country bálu
do areálu, kde nás u vchodu všechny opáskovali buď už jako doprovod nebo účinkující.
Každopádně jsme měli vstupenku do VIP. ;) Když jsme přišli, zrovna hrála skupina Chinaski
a my jsme je mohli pozorovat přímo pod podiem. Pro všechny to byl neuvěřitelný zážitek. Po
Chinaskách jsme přišli na řadu my. Děti byly nervozní (před tolika lidmi ještě
nevystupovaly), ale zvládly to na jedničku. Zbyněk a já jsme opět zatancovali Jesusitu. Všem
se moc v areálu líbilo a nechyběla ani fotka se skupinou Chinaski nebo i s Dominikem
Haškem, který byl na této akci jako host. Pořadatelka byla s námi spokojená a vyžádala si
ještě jedno vystoupení dvou dětí ve večerním programu. Samozřejmě jsme slíbili, že tam
dorazíme. Po focení a domluvách na večer jsme se vrátili zpátky za Jezevcema na country bál.
Vystoupily opět děti, tentokrát s linedance Hilly Billy a v další přestávce jsme se Zbyňkem
zatancovali další mexický tanec, Santa Ritu. Po vydařených předtančení jsme sklidili kostýmy
a děti mohly odjet domu. Všem se moc líbilo a byli nadšení, jak z country bálu, tak i z areálu,
z kterého mají děti ale hlavně rodiče suprové zážitky.
V 20.30 hod. jsem se sešla opět ve VIP s Davídkem a Janičkou, kteří měli vystoupit na
večerním programu. Čekali jsme až začne program, který uváděl Aleš Háma a s ním jsme se i
setkali. Ale nejen s ním. Stáli jsme přímo vedle zpěváků, kteří ve večerním programu
účinkovali. Konečně už za námi přišla pořadatelka a vysvětlila nám co po nás vlastně chce.
Děti budou vystupovat s jedním tanečkem při vystoupení zpěvačky Lenky Nové. Zpěvačku
s dětmi seznámila a už mohli jít všichni na scénu. Na podiu pan Háma představil zpěvačku a
poté i děti. Zatímco Lenka Nová zpívala country písničku, Janička s Davídkem tancovali
Rufuse. Bylo to krásné vystoupení a další úžasný zážitek. Všem se moc líbilo a Lenka Nová
byla spokojená s výkonem dětí i s atmosférou, která na podiu panovala. Po vystoupení jsem se
s dětmi rozloučila a odjely domů. Byla jsem z celého dne nadšená a věřím, že jsem nebyla
sama. 
Denča
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