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„Opice nejsou jen kroužek, ale životní styl.“
Kája Švarc
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Školní rok 2014 - 2015
Tréninky:


Strakonice: 17,30-20,00 - NE (Zbyněk)



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



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



Pohybová průprava: 18,00 – 19,00 (Denča,Verča Duchová, Zbyněk)



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



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

Country taneční:

Členové:

Děti:

Veronika Nováková

Nicole Jandová

Adéla Holmanová

VanessaVaššová

Ondřej Havlena

Barbora Chvalová

Barbora Nováková

Petra Hanzalová

Lukáš Havránek
Karolína Křišťanová
Anna Velková
Radek Chval

Tereza Řehořová
Michaela Hálová

Klára Horáková

Edita Věženská

Vojtěch Souček

Dagmar Procházková

Laura Stanislavová

Šárka Piklová

Kristýna Šochmanová

Barbora Vondroušová

Jana Žitníková

Vendula Jurečková

Tereza Zábranská

Denisa Matoušková

Pavlína Pospíšilová

Lucie Hlinšťáková

David Kazda

Adéla Stropnická

Barbora Klečková

Zbyněk Mařík

Kateřina Rotová
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140. výročí SDH Strakonice
6. 9. 2014
Dne 6. 9.2014 jsme se sešli ve 14:00 před DDM a potom i s kostýmy jsme přešli na
prostranství pod Hvězdou, kde probíhalo 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.
Chvíli jsme sledovali soutěže hasičů. Hasičské závody jsme zpestřili tanci Slováci, Zuzana a
Santa rita. Tance předvedli Lucka, Lukáš, Kuky, Adéla S., Ondra a Zbyněk. Vystoupení se
nám podařilo. V regionálním tisku o nás vyšel článek.
Lucka
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Zámecké slavnosti a setkání rodu
13. 9. 2014
13. 9. 2014 se jelo na zámecké slavnosti do Drhovle, na taneční vystoupení se odjíždělo
ve 12:30 od DDM. Vystupovali: Bára, Verča, Anička, Bára V., Zbyněk, Lucka, Lukáš, Kuky,
Áďa S. a Editka. V Drhovli jsme vystupovali s choreografiemi: Jesusita(Lucka, Bára, Áďa S.,
Kuky), Bezďák(Bára, Bára V., Kuky, Edit, Zbyněk, Verča, Lucka, Áďa S.), Tornádo(Bára,
Bára V., Verča, Lucka, Lukáš, Edit, Anička, Zbyněk, Áďa S., Kuky), Sweet(Verča, Anička).
Poté se přejíždělo na
rodinnou
sešlost
zvanou Souhrada v
Putimi, kde se sjela
celá rodina Souhradů
a byli tam i příbuzní z
Ameriky a tam se
tancovalo:
Jesusita(Lucka, Bára,
Kuky,
Áďa
S.),
Sweet(Verča, Anička),
Bezďák(Zbyněk,
Bára, Verča, Kuky,
Editka,
Bára
V.,
Lucka,
Áďa
S.),
Tornádo
(Zbyněk,
Lukáš, Verča, Bára,
Bára V., Áďa S., Kuky, Lucka, Editka, Anička) a překvapení nakonec - Kankán(Kuky, Lucka,
Bára, Editka, Anička, Áďa S.). Pak jeli Zbyněk, Bára V., Lukáš, Kuky a Áďa S. do kina na
film: Fakjů pane učiteli.
Barunka
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Vernisáž výstavy
17. 9. 2014
U příležitosti Václavské Stage 2014 a 20. narozeninám CCCDCA se konala ve Strakonicích
v DDM výstava panenek (oblečených do různých tanečních stylů a reprezentující konkrétní
skupiny), věcí z činnosti CCCDCA a výstava k prezentaci naší taneční skupiny a taneční
skupiny Rozálie. Výstavu jsme pořádali právě společně s Rozálií. 17. září se konala vernisáž
výstavy, která byla v takovém komorním stylu. Přivítání provedla paní ředitelka Šrámková,
Chobot – člen výboru asociace a také Ivana Bambásková. Zbyněk se moc neprojevoval.
Proběhl přípitek, předtančení naše i Rozálie a také občerstvení, které jsme připravili. Byla to
příjemná akce, i když s malou účastí veřejnosti.
Verča
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Rodeo Hoslovice
20. 9. 2014
Jako každý rok tak i letos se konal titul o mistra ČR v rodeu v Hoslovicích, kde samozřejmě
nemohli jako každý rok chybět ani opice s jejich vystoupením. Ve 12 hodin, kdy jsme se
domluvili na srazu přijeli Kuky, Luky, Áďa, Zbyněk, Denča, Ondra a Šárka, která byla v
Hoslovicích již od pátka. Nejdříve jsme se předvedli s Jessussitou (u které diváky nejvíce
zaujalo to že jsme tancovaly
bosé :)), a následujícím
tancem Zuzanou. Potom
přišlo na řadu veřejné
poděkován
Terezce
Daňkové za pomoc s
pohybovkou a výchovnými
koncerty a předání naší
plyšové opičky. A pak
nastalo nekonečné čekání,
než začal v 20:00 v hospodě
country bál. Mezitím aspoň
ale mohli Kuky a Áďa
dokázat
všem
svojí
kreativnost
psaním
pohádek.
Ještě
před
večerním vystupováním se
ale Denče udělalo špatně,
takže jí Zbyněk musel odvézt domů a nás ostatní tedy čekala velká improvizace. Nejdříve
Kuky a Áďa zatancovali spolu ve dvou Jessusitu. Potom všichni dohromady Irsko ve kterém s
námi tancovala už i Bára Vondroušů a také jsme museli využít přítomnosti Adély Holmanů,
která se přijela s rodiči podívat a zapojit ji do Irska také. Na závěr zatancovali Ondra s Kuky
Santa Ritu, kterou si Kuky sama do mikrofonu uvedla:)
Myslím, že se celý den i přes večerní zmatky velmi povedl a
my jsme se unavení rozjeli do svých domovů.
Áďa S.
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Výchovné koncerty + Václavská stage
25. – 28. 9. 2014
Ve dnech 25. a 26. 9. pořádaly Opice výchovné koncerty pro všechny možné školy. Byl
připraven program, na kterém se kromě Opic podílela i Rozálie, kapela WC Pauza a Terezie
Daňková za ranč Hoslovice. První z koncertů se konal v Česticích ve školní tělocvičně, my
jsme se museli sejít už ve čtvrt na 7 před DDM, abychom mohli naložit všechny kostýmy, což
se ukázalo jako velice nelehký úkol, protože nikdo nemohl najít trička, nakonec jedny
přivezla malá Barunka rovnou do Čestic, kde se se zbytkem party sešly i Verča s Bárou.
Verča se koncertů neměla účastnit vůbec, protože měla pracovat, ale nervozita z vystoupení
bez ní jí donutila si přehodit směnu, aby se alespoň na ten první koncert mohla jít podívat.
Když jsme dorazili do Čestic, tak bylo třeba připravit tělocvičnu tak, aby se z ní stalo
příjemné hlediště. Když bylo hotovo, tak se některé děti (Zbyněk, Áďa….) museli jít
pohoupat na kruhách a pak už jsme se šli převléct do šatny, kde už také byla Rozálie a
tělocvičnu jsme přenechali WC Pauze na zvučení. Vše se stihlo v čas a tak se v 8 hodin mohli
přihrnout opravdové
děti a program mohl
začít.
Zahajovací výstup si
vzala na starost
Pauza s jednou ze
svých
county
dětských písniček.
Celý
program
uváděla
Ivana
Bambásková. Opice
jako první tancovali
Tornádo
(Lukáš,
Áďa, Bára, Kája,
Lucka, Ondra, Kuky,
Šárka, Denča, Edith),
výjimečně
v zelených sukních, protože Zbyňkovi se už modré sukně nelíbí. Dalším tancem od Opic byl
Rufus, kterého tancoval malý Vojtíšek s Janičkou, aby mohl Vojtíšek ve své škole ukázat, jak
tančí. Potom jsme předvedli Dolly, na kterou bylo velice obtížné se převléci, protože jsme
měli velice málo času. A jako poslední Opičí tanec byla Santa rita, kterou tancovali Zbyněk
s Kájou, Luky s Kuky a Bára s Ondrou. Celý program byl prokládaný písničkami Pauzy a
vystoupením Rozálie, za kterou tancovali jen děti a tancovali sola, dueta i celou skupinu.
V programu jsme také diváky naučili taneček Suku suku. Terezie povídala o kovbojském
životě, o ježdění na koni a o chytání do lasa, což si také mohli některé děti vyzkoušet a 2 třídy
dokonce vyhráli prohlídku ranče Hoslovice. Na konci programu jsme ještě diváky naučili
Rufuse, nadšeně si ho vyzkoušeli nejen děti, ale i učitelé.
Pak už byl nejvyšší čas přesunout se rychle do Volyně, kde se na poslední chvíli vyskytl
problém v podobě elektřiny, kterou měli ve 12:00 vypnout a tak jsme si museli opravdu
pospíšit. V sálu Na Nové, kde se koncert konal, už bylo hlediště naštěstí připravené a tak jsme
se mohli jít hned převléct a začít okamžitě, jakmile dorazili diváci ze střední a jazykové školy.
Program probíhal úplně stejně jako v Česticích, ale mnohem hůř se nám tančilo, protože
program probíhal na podiu a tam je koberec, cloggeři museli dokonce tancovat pod podiem,
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aby byli jejich boty slyšet. Diváci se i přes původní nechuť k programu nakonec dobře bavili a
na konci programu, když vzal Zbyněk tancovat jejich učitelku paní Hlinšťákovou, dokonce
propukli v jásot.
My Opice jsme si došli ještě ve Volyni na oběd, zatímco ostatní už jeli domů. Na oběd jsme
šli Pod radnici. Lukáš šel ještě pozdravit své bývalé mistrové a tak mu Kuky mezi tím
objednala kofolu a
jídlo, ale trvalo
mu to tak dlouho,
že mu tu kofolu
nakonec
ještě
málem vypila. Pak
už jsme se také
vydali
do
Strakonic,
kde
měl Zbyněk na
starost pověšení
plakátů sponzorů
na
DDM,
postavení podia a
spoustu
dalších
věcí. Také bylo
třeba
přebrat
kumbál, do čehož
se nikomu moc nechtělo a tak, kdo mohl, tak šel domů a kdo ne, tak se šel raději někam
flákat. :-D Odpoledne se vyskytl ještě problém a to, že neměl kdo jet do Milevska učit
tancovat, obvykle tam jezdí Denča, ale té nebylo dobře a Zbyněk neměl čas. Nakonec se do
Milevska vydali Verča s Ondrou. Odpoledne jsme ještě připravili židle na zítřejší koncerty.
K večeři jsme si objednali pizzu od Saši, ale ideálně to vyřešil Lukáš, který si pro ni došel do
Majdy na náměstí a měl jednou tak velkou, až se mu břicho nemohlo vejít do spacáku. :-D
My, co jsme přes noc zůstávali v DDM (Bára, Kuky, Luky, Áďa, Zbyněk, Ondra, Lucka)
jsme si večer našli skvělou zábavu, hráli jsme na bubny a zpívali karaoke, protože si někdo
nechal neuváženě aparaturu dole v sále, zpívání Zbyňkovi drásalo nervy, ale to nikomu
jinému nevadilo.
Brzy ráno už jsme zase museli být na nohou, protože začínalo další kolo výchovných
koncertů, ty se konali v DDM v dolním sále. První koncert byl pro mateřské školy Čtyřlístek,
Školní a Holečkova. Program probíhal úplně stejně jako předchozí den, akorát holky v Santa
ritě vystřídaly Áďa, Lucka a Denča. Do programu se také přidali Opičí děti, které tancovali
mix jednoduchých tanečků. Diváci tentokrát místo chytání do lasa soutěžili v běhání barelů,
jako je běhají koně na rodeích. Poslední koncert se konal pro ZŠ Povážská, kam ještě nedávno
chodili Lucka, Denča a Áďa Holmanů. Myslím, že naše koncerty měli úspěch u všech diváků.
Po skončení všech koncertů bylo zase třeba dát celé DDM do pořádku, obzvláště velký sál
zbavit řad židlí a poskládat naše kostýmy, které se válely na chodbě, kde jsme se převlékali.
Pak jsme si každý zašli podle své chutě na oběd, většina šla do jiskry a Bára s Luckou do
rychlého občerstvení pod Labutí.
Když nastalo pokročilé odpoledne, tak začali přijíždět různí lidé na Václavskou stage, přijela
kapela Nachvíli, která celou stage zahájila v 19:00, také přijel prodavač občerstvení, kterého
Zbyněk pozval a který měl super auto. Když začala kapela hrát, tak také dokonce přišli nějací
lidé, je pravda, že jich nebylo příliš, ale i tak jsme zhruba ve 21 hodin zatancovaly Jessussitu (
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Bára, Verča, Kuky a Šárka) a pak jsme se vydali na most (bacha NA most, ne Pod most :-D)
podívat se na tradiční Svatováclavský ohňostroj a koukali jsme na něj okouzleně jako malé
děti. :-D Ještě později jsme se bavili koukáním na videa na youtube (německý scooter ,Míša a
Míša a Otravný pomeranč).
V sobotu jsme se těžce vykopali z postele (ze spacáku) až k obědu. Teda jen někteří, jiní vstali
dobrovolně dřív a šli se podívat na pouť nebo si šli poslechnout kapelu. Program stage začínal
v 9:30 kapelou Jistem Strakonice, která hrála do půl 11 a po ní kapela Pianko, která hrála do
12. Mezitím přijížděli ostatní skupiny na naše 2 odpolední bloky tancování, všichni měli
zaplacený oběd od asociace, byli od Saši objednané brambory s řízkem asi 110x a 1 smažák
pro Báru. :-D
První taneční blok začal ve čtvrt na 1. Jako první tancovala skupina Clap dance, což jak je
patrné již z názvu je clogging. Pak tancovala TS Zuzana. A po ní konečně opice, na které se
všichni těšili úplně nejvíc :-D Začali jsme tancem Santa rita a všem jsme v pestrobarevných
mexických
sukních
vytřeli
zrak. :-D Po nás
přišla na řadu
Rozálie, která dnes
předvedla clogging
i country. Pak se
zbytek programu
tyto skupiny různě
střídali
a
předváděli jen to
nejlepší.
Celý
program
uváděl
Medvěd, takže by
všem mělo být
jasné, že to bylo
zábavné.
Například
když
Hynka z Rozálie
nazval Zlým výrostkem Hugem. :-D Ale tento program nebyl jen přehlídkou, nýbrž i takovou
menší soutěží, které porotcovali Bob a Pavel Lhotský. Opice tak kromě Santa rity předvedli
ještě Tornádo, Jessussitu, Dolly a Bezďáka a zatancovali si i děti se svou choreografií. Když
program skončil, tak ani nebylo moc času na to, se rozkoukat a už začal další program. Ten
byl úplně stejný jako ten předchozí. Na konci druhého programu bylo vyhlášení soutěže.
Nikdo porotcům nemůže upřít jejich snahu o to, aby každá skupina něco vyhrála, například
opice dostali cenu za Dolly a malé opičky dostaly cenu za mladé country naděje. Pak zase
všechny ostatní skupiny kromě Opic odjeli a my jsme opět měli celé DDM pro sebe, to byla
ale úleva.
Po soutěži přišla na řadu kapela Scéna, která hrála před DDM až do 22 hodin, kdy vypukl
noční klid. Zároveň v sále DDM hrála kapela WC Pauza, ale na tu se musel platit vstup, takže
si asi dokážete představit, jak to tam vypadalo. Opice se bavili (radši ani neříkat čím) až do…
Prostě dlouho.
Neděle byla už velice kritickým dnem, nejen že už to byl 4. den v kuse, kdy jsme vystupovali,
ale ještě jsme měli od 7 hodin ráno tancování s Pavlem, nevíme jak, ale prokousali jsme se až
k prvnímu nedělnímu vystoupení, které bylo vystoupení kroužků DDM. Začínalo v 10:30 a
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opice na něm tancovali Jessussitu a Tornádo, byl to veliký zážitěk, protože v té chvíli už měli
všichni tancování plné zuby a navíc tam nebylo ani tak moc lidí, takže motivace nic moc.
Kromě nás tam tancovaly ještě břišní tanečnice, Šulina….A také samozřejmě TCHD, kteří
také předvedli 2 sestavy, Titalo a eartquake. Po tomto bloku přišly na řadu Pavlína Jíšová a
Adéla Jonášová a po nich Charlie Blažek a jeho Band.
Opice se po tomto bloku šli podívat na pouť a taky na nějaké jídlo, hodně lidí si tentokrát
zvolilo čínskou restauraci ve Hvězdě. Ovšem v půl 3 už jsme museli být nastoupení na další a
tentokrát konečně poslední taneční blok tohoto šíleného víkendu. Tento blok byl zas úplně
stejný jako ten dopolední, až na to, že už ho neuváděl Medvěd ale Zbyněk, což se velice
projevovalo na kvalitě hovoru, například se nenaučil vyslovovat Earthquake, tak vystoupení
TCHD uvedl jako Zemětřas, což vůbec nezní tak efektivně.
Po tomto bloku už jsme sbalili všechny kostýmy i svoje věci, dali jsme co nejvíce do pořádku
celé DDM, rozdělili jsme si veškeré kostýmy domů na vyprání, protože v kumbále byli moli,
které bylo třeba zlikvidovat. A nechali jsme Zbyňka napospas zbytku programu, kterým byla
ještě kapela rybníkáři z ČB. A po nich konečně celá Václavská stage skončila.
Bára

13

14

Prodloužená Strakonice
3. 10. 2014
Odpoledne 3. 10. jsme se všichni sešli v půl čtvrté před kulturákem ve Strakonicích. Na nic
jsme nečekali a dali jsme se do zkoušky vystoupení – Irska!
Když jsme všichni na vlastní kůži otestovali taneční parket, usoudili jsme, že to trochu
klouže…hodně klouže.
Všechny
holky
samozřejmě
byly
vybaveny
piškoty
s protiskluzovou
podrážkou – kromě mě.
A to se mi, jak všichni
mohli vidět, opravdu
vymstilo.
Bohužel,
žádný ze série mých
pádů se nepodařilo
zachytit foťákem (pro
příště by to asi chtělo
pohotovějšího
fotografa). Ten večer
jsem určitě platila za
největší
bramboru.
Alespoň se všichni
patřičně zasmáli, včetně
mě .
Celkem jsme vystupovali dvakrát- jednou pro odpolední kurz a jednou pro večerní kurz.
Aby nás mezi vystoupeními nezastihl hlad, objednali jsme si pizzu. A ve volných chvílích,
když jsme se zrovna nepřevlékali, nebo nebaštili naší večeři, jsme se chodili koukat na výuku,
protože se jí účastnily některé opice a i opičáci – někteří úplně poprvé, někteří podruhé,
někteří potřetí… .
Tento večer byl fajn, mimo
jiné i proto, že se sešly
všechny opice a opičáci na
jedno vystoupení- a to se moc
často nestává.
A co z večera v tanečních
vyplývá pro mě? Ježíškovi na
seznam připíšu jednu položku
navíc – piškoty s gumovou
podrážkou.
Kája
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CDF Jasana Bonuše
10. – 12. 10. 2014
Opět po dvou letech se Jitka a Bob z Pražské taneční skupiny Dvorana postarali pro nás o fajn
víkend. Country dance festival Jasana Bonuše se pro tentokrát konal na Proseku v budově
Gymnázia Českolipská v Praze v termínu 10.10.-12.10.2014.
My, Osm a půl opice, jsme se to shodli jet letos jako celá skupina, což se povedlo. Na určený
sraz v 15.30 u nádraží se dostavili všichni včas. Nechtělo se nám jet tentokrát autem a tak
jedeme hromadným
dopravním
prostředkem.
Autobus byl skoro
plný, ale naštěstí
byli místenky a ty
nám zajistily místa v
přední
části
autobusu. Preventiní
dávky kynedrilu :) a
cesta byla hned
pohodovější.
V
Praze už na nás
mávala na Knížecí
Bára, která teď
studuje a bydlí v
Praze.
Společně
jsme se přesunuli do
metra. Akorát s mým velkým batohem byl problém koupit jízdenky na metro, což se nakonec
povedlo. Jako držák posloužila pusa - při postupném označovaní jízdenek. Naše malá Nicole
ještě metrem nikdy nejela, tak byla z toho chudinka celá vyplašená. To jí ale přešlo v pizzerii,
když se zamilovala do kuchaře a celou dobu stála u trouby na pizzu a koukala jak ten fešák
dělá kola z těsta a pak je dává do trouby. Po večeři se náše ,,nenápadná" skupinka přesunula
do místa konání
CDF. U vstupu nás
přivítala
Jitka
Bonušová a služba.
Opice se ubytovali
ve třídě a než se
stihli
pořádně
zabydlet
a
rozkoukat tak šup
na taneční parket.
Spolčné vyučvání
od všech lektorů,
jako pozvánka na
další semináře na
zítra.
Docela
příjemné
dvě
hodiny na tanečním
parketě
a
pak
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někam zaběhnout na chvilku sednout. Pivečko tady mají dobré, jenže večerka je neúprosná a
tak jdeme spinkat. Ještě chvilku posedět u kytary v šatně a dobrou noc.
Tak ráno. Zazvonilo pár budíků. Nechápu sice, proč někomu zvoní o dvě hodiny dřív,
ale naštěstí mě večerní tancování a společenský život unavil natolik, že jsem to ignoroval. Ale
tak když holky musí dělat tolik věcí po ránu, tak ať si to dělají, mně stačí vstát 10 minut před
tancováním (aby ne, když si ani nečistí zuby – poznámka kronikáře). Tak sotva jsem zavřel
oči, zvoní i můj budík. Obleknout, obout a šup tancovat. Když se podařilo dostat všechny
opice na parket, jdu tančit i já. Marcie a David, nebo Tom, Jitka a Bob. Je opravdu z čeho
vybírat - od klasického country tancování přes line dance, tance cizích národů až ke
cloggingu. Někomu dát na starosti zařízení oběda – na starosti to dostala Hanka:).
Celodopolední tancování jsme s Verčou, Kájou a Bárou přerušili výletem do Vietnamské
velkotržnice u spalovny. Chtěli jsme sehnat nějaké košile, ale bohužel se nepovedlo nic najít.
Vracíme se a s ostatními jdeme na oběd. Jelikož jsme předvídali, tak jsme si oběd objednali
dopředu a tak nám jídlo nosí na čas. Nikomu se moc nechce po jídle vstávat ze židlí a tak si
dáme ještě kávičku a pak už šup na ,,prostorovku". Jelikož v tělocvičnách probíhají semináře,
zkoušíme před vchodem do školy. Alespoň i obyvatelé v okolí mají něco z akce, která probíhá
v jejich blízkosti. Malé poučení o odpoledním programu a šup na další várku seminářů. Opět
výběr z mnoha tanečních stylů. I malá Nicole, Barča a Andrejka jsou pořád v jednom kole.
Tak odpoledne uteklo rychle a už se pomalu blíží večeře. Před večerním programem jsou
všichni unavení - každý si odpoledne tráví posvém. Někteří usnuli, někteří jdou s kamarády
na prohlídku Staroprame...teda Prahy. Ve 20:00 začíná country bál, tak se jdeme včas chystat.
Pár lidí má problém vylézt ze spacáku, ale včas jsou všichni na úvodní promenádu. Skoro 200
tanečníků na parketě na první písničku kapely Nota bene. Během večera bylo i několik
tanečních ukázek, Širák Velešín, Louisiana Písek, Barčáci Praha, Dvorana a jako poslední
Osm a půl opice a naše Tornádo. Mexické tance od Dvorany byly opět velikou parádou po
divácké stránce - opravdu je na co koukat. Jelikož je Praha specifická svým nočním životem,
náš Country bál končí ve 23.00 posledním valčíkem. No a co teď. Jdeme se projít po okolí a
chvilku někam sednout. Woody a Drobek nám dělají tradiční společnost - večer plný super
vtipů. Malá komplikace cestou do spacáku - musíme holt přes tajný vchod:D. Dneska se usíná
ještě lépe než včera. Dobrou noc strýčku Fido:)
Tak dneska se teda vstává ješte hůř než kdy jindy :D Musí se tančit. Néé to je vtip - zase tak
hrozné to nebylo. Tak po lehké snídani se jdeme odebrat na tanenčí sály. Bohužel dnešní den
je poslední. Jezdím na tuto akci od roku 1997 a vždy se mě v neděi nechtělo domů. Poslední
semináře. Poslední společné tancování. Tak jako paráda, ale konec se neúprosně blíží.
Rozloučení a fotka s Dave, Jitkou a Nancey a všema opičkama. Balíme se, uklízíme a pak
posun zpět na metro. 500 metrů plahočení, opět hukot koupit jízdenky. Cestou ještě oběd v
Potrefené huse - luxusní svíčková, nebo výpečky, gratinovaný hermelín nebo prostě jen
smažák. Ale řekl bych to tahle - za ty peníze opravdu to jídlo stálo. Až na tu obsluhu povýšený a arogantní team - prostě mazec. No bus byl opravdu plný - tak naštestí máme
mistenky. Cestou zpět se všichni unavou uspinkali. Doma u autobusu rozloučení. předání
Nicole :) a spinkat. :) (já šel na Rynek)
Zbyněk
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Oslava 20ti let Ranče Hoslovice
18. 10. 2014
Sraz byl ve 2 v Hoslovicích před hospodou. Vyzkoušeli jsem si Dolly a Bezdáka a mohli jsme
se jít připravovat. Oslava byla velkolepá, protože se ten den slavilo jak 20 let hoslovického
ranče, tak i důležité životní jubileum rančerky Terezy Daňkové. Po projevu pana Daňka se
předvedli nejdřív malé opičky, potom velké opice s Bezďákem a blok uzavřela taneční
skupina Rozálie. V následujících 15 minut jsme vyměnily zelené kostýmy za fialové a
nastoupili jsme na tanec Dolly. Po tomto tanci jsme už museli jen do Radošovic, kde jsme ten
večer pořádali country bál.
Anička
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Strakonický country bál Radošovice
18.10.2014
Sešli jsme se kolem 4h. Vyzkoušeli jsem všechny tance a potom jsme se mohly jít připravit na
samotný country bál.
Bylo vidět, že lidé se
dobře baví. Napomáhala
tomu hlavně kapela WC
Pauza, která tam hrála
samé známe písničky.
Jako první tanec byl od
skupiny Rozálie What
makes your beautiful a
my s Tornádem. Potom
jsme
měli
úvodní
promenádu.
V dalším
bloku se přestavili stepaři
s vystoupením Runway,
děti z Kašperských hor a
zase my se Santa Ritou.
Další krásné písničky od
Pauzy a mohly jsme
zatančit další předtančení.
Tentokrát od Rozálie
Krásné ráno a od nás Bezďák. Po tomto tanci se některé z nás šly připravovat na premiéru line
dance Rocket ship. Nejdříve ale náš drahý vedoucí vymyslel, že když vytřeme podlahu
nebude to tolik klouzat. Klouzalo to ještě víc. Takže oba tance (Red haired boy a Rocket ship)
se spíš podobali klouzání. Na závěr bylo půlnoční překvapení. Tancovali jsme čtverylky, které
se různě proplétaly. Po závěrečném tanci byla volná zábava + bohatá tombola.
Anička
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Domov seniorů Rybniční
21. 10. 2104
V úterý 21. 10. 2014 pořádalo DDM vystoupení v domově seniorů v Rybniční, kterého jsme
se měli zúčastnit i my – jako Opice. Protože to byl pro nás nevhodný čas – 14 hodin
odpoledne, rozhodli jsme se, že vystoupí pouze Zbyněk s jednou holkou se Santa Ritou,
nakonec jsem to byla já – Verča. V sobotu jsme ještě domluvili, že se zúčastní ještě Vojtíšek
s Ájou.
Program začas místo ve dvě hodiny téměř v půl třetí
a byl na náš vkus poněkud krátký. Zahájili jsme ho
Jesusitou a po nás zahráli kytary, flétničky, zatančil
jeden pár ze společenských tanců, pak opět my
s Santa Ritou, znovu flétny, kytary, společenské
tance a na samém závěru Vojtíšek s Ájou své
vystoupení složené z tance „pata, špička“ a rufus.
Seniorům se vystoupení líbilo a my byli rádi, že
jsme je potěšili tím, co umíme.
Verča
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Tancování s táborem v Hoslovicích
27. 10. 2014
Tak jako každý rok se o podzimních prázdninách v Hoslovicích koná tábor pro děti kteří se
chtějí naučit jezdit na koních, tak ani tento rok nebyl výjimkou. A jak všichni víme k jízdě na
koních, práci ve stáji a různému sedlání nebo uzdění patří i country tance. Proto vždy jeden
večer v týdnu přijíždí naše skupina do Hoslovic a učí děti jednodušší country tanečky. A
přesně takhle tomu bylo i 25.10, kdy jsme si se Zbyňkem, Šárkou a dětmi na táboře společně
užili country večer.
Áďa S.
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Soustředění Opiček Hoslovice
28. 10. 2014
V úterý 28. 10. se uskutečnilo soustředění opiček, tentokrát v Hoslovicích. Po příjezdu všech
opiček jsme se šli ubytovat k Terezce Daňků domů, kde jsme spali. Po ubytování a připravení
si věcí na tancování jsme se šli podívat na slavnostní otevírání jízdárny, které se koná každým
rokem. Předvedly se nám děti na koních od nejstarších, kde jsme se podívali na naší Opici
Šárku, co všechno na koni zvládne, až po ty nejmenší, kde byl i malý Vojtík. Děti měly na
koních připravené různé sestavy a doprovázely je písně od skupiny ABBA. Myslím, že se
výkony dětí z Hoslovic všem líbily. Po skončení této akce jsme se přesunuli s Opičkami do
sálu na večeři. Po večeři jsme si ještě chvíli zatancovali a zopakovali všechno, co už umíme.
Před 21. hodinou jsme sál uklidili a šli jsme spát. Druhý den ráno se Opičky rozhodly udělat
Zbyňkovi budíčka. :D Povedlo se. Pak jsme se společně vydali na snídani. Po snídani jsme šli
tancovat, zvládli jsme se naučit figury do Grand Squaru a další figury, které jsme spojili do
jednoduchých tanců. Nechybělo ani rytmické cvičení nebo různé hry. Už se blížila 12. hodina
a my už jsme se nemohli dočkat výborné svíčkové. Byla opět opravdu výborná a jedné
mamince se vezla i domů.  Po tak dobrém obědě jsme si museli všichni pořádně
odpočinout, protože ve 2 hodiny nás čekala projížďka na koni. Všichni se už těšili a tak jsme
tedy vyrazili. Ve stáji nám osedlali poníka jménem Amanda a vyrazili jsme s ní do jízdárny.
Všechny děti se projely a ti šikovnější už jeli i sami. Protože jsme měli čas a Honza nám
nabídl ještě druhou jízdu, hned jsme té nabídky využili. Nakonec děti donutily i mě, abych se
svezla a tak jsem teda šla taky. Všichni jsme si jízdu užili. Pak už se nám ale blížil konec
soustředění a tak jsme se rozloučili s Amandou a šli se sbalit. Se sbalenými věcmi jsme šli do
sálu a čekali na
rodiče, kteří pro
své
děti
postupně
přijížděli.
Všem
se
soustředění
moc líbilo a
užili jsme si ho.

Denča
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Expedice k modrému jezeru
31. 10. – 2. 11. 2014
Naše cesta začala na strakonickém nádraží, kde jsme se sešli v půl 5 (Zbyněk, Hanka Ratajů,
Andrejka, Tomáš Hutník, Laurinka s kamarádkou, Barča T., Žanet a Domča) a společně jsme
vyčkávali na vlak. Po příjezdu jsme bez problémů nastoupili a vyjeli směr Horažďovice.
V Horažďovicích jsme přesedli na vlak do Žichovic, ve kterém na Zbyňka padl hlad a vyndal
vlastnoručně upečený perník, který hrál všemi barvami. Když jsme přijeli do Žichovic, byla
už tma a my jsme ještě museli jít 2 kilometry do Čímic. A u toho nás ještě Zbyněk
povzbuzoval větou „jdeme vůbec dobře? V té tmě to nepoznám.“ Ale nakonec jsme přece
jenom došli na určené místo a všichni si oddychli. Zbyněk s Hankou se ujali topení a ostatní
se začali zabydlovat. K večeři jsme si dali gulášovou polévku, která byla moc dobrá. A pak
jsme se s plnými břichy pustili do hry Osadníci z Katanu. Po tom co všichni pochopili
pravidla, jsme začali hrát a hráli jsme, dokud se dalo co stavět. Pak už jsme byli unavení a šli
jsme se vyspat na zítřejší náročný den. V sobotu ráno přijel i Tomáš a byli jsme kompletní.
Pořádně jsme se nasnídali. Pak Zbyněk s Tomášem rozhodli, že půjdeme nejdřív na Rabí.
Tak jsme vyrazili… Hned co jsme vyšli zase zpátky směr Žichovice, viděli jsme Rabí krásně
před sebou. Ale ne nadlouho. Cesta ubíhala rychle. Udělali jsme zastávku u řeky, kde jsme
zkoušeli házet žabky a pak u malého silničního mostu, který měl vysoké obloukové okraje, na
které Tomáš se Zbyňkem hned začali lézt. Cesta nahoru na most vypadala poměrně lehce, ale
dolů to hodně klouzalo. Tak byli všichni rádi, že už jsou zase dole…Nakonec na nás čekala už
jenom strmá cesta lesem, u které jsme se zadýchali a byli jsme nahoře u Rabí. Udělali jsme
foto a odpočinuli jsme si. Pak už jsme začali Rabí obcházet ze všech stran. Bylo samozřejmě
zavřeno, ale i tak se bylo na co dívat. Na parkovišti před Rabí se k nám připojila Áďa
Holmanů a později se odpojil Zbyněk, který šel kratší cestou, aby byl v Čímicích dřív a uvařil
nám oběd. Všichni ostatní jsme šli k dolům. Nakonec jsme našli správnou cestu a vystoupali
až na horu. Byli jsme vysoko a dole pod námi bylo jezero. Zkoušeli jsme, kdo dohodí do
jezera kamen, ale
fyzika je silná a
tak se to povedlo
jenom Tomášovi.
Naštěstí
se
nikomu
nic
nestalo a vyrazili
jsme také zpátky
do Čímic. Vzali
jsme to krásným
bahnem, tak jsme
byli
všichni
hoodně špinaví.
Cestou jsme se
ještě zastavili u
houpačky z lana,
kde jsme strávili
víc času, než jsme
si mysleli a tak nás Zbyněk už začal shánět, kde jsme. Tak jsme teda zase vyšli a když jsme
přišli, pustili jsme se s chutí do jídla. Měli jsme těstoviny se sýrovou omáčkou. Po tom co
jsme to snědli, nám Zbyněk řekl, že to bylo ze syrečků a to se někomu moc nelíbilo. Ale už to
stejně měli snědené :D. Mě to mooc chutnalo a šla jsem si přidat. Po obědě jsme si vydechli a
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pak jsme jeli autem k jezeru. Většina si sedla do káry, která byla za autem a někdo si po dvou
sedl na střechu auta. Cesta byla divoká, ale přesto jsme vyjeli až nahoru. U jezera jsme zase
udělali foto a pak se Tomáš rozhodl, že si zaplave. Vůbec mu nevadilo, jaká byla zima, prostě
se svlékl a plaval. Pak vyšplhal na skalku a skočil zpátky do vody. Blázeen se prostě
pozná…Ten den jsme ještě běhali po balíkách a hráli jsme vybíjenou v lese a ještě k tomu
z kopce. A tak jsme byli už unavení. Večer jsme hráli hru Vysoké napětí a u toho se koukali
na Já padouch. Asi po desáté hodině se Žanet, Domča a Tomáš začali připravovat na spaní na
stromě. Takže všichni leželi asi tak po jedenácté hodině . Ráno se šli všichni podívat jestli to
spáči na stromě přežili :D. Po tom co se všichni najedli a oblékli, jsme naskákali do káry a
vyjeli jsme k lesu. Nejdřív jsme si zaskákali na balíkách a udělali hromadné foto. Pak jsme se
jen tak projížděli velkou rychlostí po louce a nakonec jsme zajeli do lesa, kde jsme hráli zase
vybíjenou z kopce a pak ještě přetlačovanou. Nakonec jsme jeli zase zpátky. Byla to hodně
zábavná cesta. V Čímicích jsme se najedli a začali pomalu balit. Žanet se Zbyňkem nám
k tomu krásně zatancovali :D. Nikomu se nechtělo odjet domu, ale bohužel nastal čas.
Naskládali jsme věci do káry a udělali poslední společnou fotku. Pak jsme naskákali do káry i
my. Tomáš nás dovezl až do Žichovic, kde jsme se s ním rozloučili a pokračovali na vlakové
nádraží. Do Strakonic jsme přijeli ve tři a to byl už úplný konec. Byl to skvělý víkend…  A
těšíme se na další.
Domča
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Country lekce Strakonice
7. 11. 2014
Jako tradičně jsme byli pozvaní na country lekci do tanečních ke Kohoutům. Tancovali jsme
na každé lekci 2 tance, kterými byli Rocket ship a Dolly. Sešli jsme se v hojném počtu 14 lidí:
Verča, Edith, Sáďa, Denča, Kája, Kuky, Anička, Lucka, Anička, Bára, Luky, Zbyněk, Ondra
a Nově se k nám přidala Domča, která ovšem dnes ještě netancovala. Kohoutů nás nechali i
učit, s děckama jsme tancovali promenádu a tleskací couple line. O přestávce jsme si
s Kohoutů udělali společnou fotku.
Kuky
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Výročí SOŠ a SJŠ Volyně
8. 11. 2014
Dne 8. listopadu 2014 nás
požádala SŠ a JŠ Volyně,
abychom svým vystoupením
zahájili
oslavy
150.výročí
založení školy. Slavnostní den
začínal v 10.00 hod. Všichni
zúčastnění byli na místě už v půl
desáté.
Z Opic
tancovali
Veronika, Bára, Kuky, Ondra,
Lucka a Denča. Trochu nás
zaskočilo, že vystoupení se
odehrávalo přímo před školou.
Terén nebyl ideální, ale my jsme
to zvládli skvěle. Počasí nám také
přálo, dokonce vykouklo i
sluníčko, ale přesto bylo chladno.
Po našem prvním tanci, který se jmenuje Zuzana, promluvila paní ředitelka PaedDr. Eva
Klasová, paní zástupkyně a zároveň členka Rady města Volyně Ing. Marie Náhlíková a
kulturní vystoupení krátce představila i zástupkyně Mgr. Lenka Hlinšťáková. Následovali dva
tance v mexickém rytmu – Santa Rita a Jesusita- mezi nimiž mohli diváci poprvé slyšet
pěvecké trio ZUŠ Volyně. Po další pěvecké chvilce následoval poslední tanec – Slováci. Celý
program zakončilo trio státní a Volyňskou hymnou.
Příjemnou tečkou za vystoupením bylo sladké občerstvení a guláš s houskovým knedlíkem.
Lucka
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Soustředění s Jitkou Bonušovou
9. 11.2014
V neděli 9.11 jsme měli soustředění, konalo se v Hoslovicích, kde nám Terezie Daňková
poskytla zadarmo sál. Tentokrát nás přijela učit Jitka Bonušová a tak jsme měli soustředění
zaměřené na lidové tance. Sešli jsme se už před 9 hodinou, abychom se v 9 mohli pustit do
tance.
Začali jsme krátkou rozcvičkou, která byla doopravdy krátká a tak jí zvládli bez remcání i ti
největší odpůrci rozcviček. Pak jsme už začali s lidovými tanci, nejprve jsme si vyzkoušeni
jen pár lehkých základních kroků, jako je polka nebo valčík. Poté nám Jitka pustila nějaké
lidové písničky, abychom si vybrali, které se nám líbí, protože jsme měli v plánu se od Jitky
naučit nějaký tanec, se kterým by se i dalo vystupovat na plesech. Vybrali jsme si dvě
písničky a to Má panenko starodávná a V Jičíně troubily.
Jelikož Má panenko starodávná se nám líbilo víc, tak Jitka usoudila, že musíme začít tím
druhým tancem, abychom později ještě měli nějakou motivaci být aktivní. Písnička V Jičíně
troubily, byla rozdělená na dvě části, první byla valčíková a druhá polková melodie. Při této
písničce jsme si museli vyzkoušet i obkročák, protože se v ní holky tak otáčeli, zvládli jsme to
s větší i menší úspěšností a tak jsme se mohli učit i ostatní kroky. Ale největší problém byl
udržet aspoň jakž takž vážný výraz, protože tato písnička byla smutná a my jsme jí nechtěli
znevažovat podivnými výrazy. Při této písničce opět došlo i na duševní prožitek, který jak je
známo hlavně Lukášovi naprosto chybí.
Pak už konečně bylo 12 hodin a tak jsme mohli jít na oběd, což jsme měli velice daleko, ve
vedlejší místnosti. K obědu jsme měli svíčkovou, jen Bára si dala vaječnou omeletu, protože
svíčkovou nerada. Po obědě jsme si jako správní tanečníci dodržující životosprávu a hlídající
si štíhlou linii ještě dali nanuka. A pak jsme si museli dát půlhodinovou pauzu, než jsme
mohli jít pokračovat dalším tancem. Tento tanec se tancoval ve třech, jeden kluk a dvě holky,
přičemž holky měli šátky (ne na hlavě, ale v ruce). Během tancování jsme dostali únavovou
krizi a tak jsme si zahráli hru, při které si stoupneme do kruhu, někdo počítá do 3 a na třetí
všichni zvednou hlavu a někoho se podívají, kdo se střetně pohledem, ten vypadává. Byla to
sice rychlá hra, ale jako rozptýlení fungovala skvěle a tak jsme zase mohli jít tancovat. Šátky
u nás byli víceúčelové, protože Jitka pronesla, že kdo bude dělat rozruch tak dostane šátkem,
samozřejmě hned všichni museli vyzkoušet, jestli to funguje a tak rozruch nastal hned. Když
jsme se naučili i druhý tanec, tak jsme si oba ještě natočili, protože jak se známe, tak bychom
je zase hezky rychle zapomněli. Když jsme skončili, tak bylo už po třetí hodině, Zbyněk ještě
chtěl dělat nějaké lidové tance jen tak pro zábavu, ale všichni ostatní už byli dostatečně
unavení a tak jsme se rozloučili
s Jitkou, které jsme byli velice
vděční, že s námi měla dostatek
trpělivosti a zvládla nás tyto dva
tance naučit. Pak jsme si ještě
vyzkoušeli tance na vystoupení na
příští týden a mohli jsme se vydat
domů.
Bára
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Ples padajícího listí Radošovice
14. 11. 2014
Akce se nezdařila, přišlo málo lidí a Zbyněk plakal ještě za rok. Do teď se tahá s Osou o
peníze. Vystupovala tam Verča Duchů se společenskými tanci, které vede pod DDM a Jump
style TCHD. A Opice jen s Kankánem, který byl asi v 10, protože déle by tam nikdo
nevydržel. Asi kvůli super názvu kapely Parovod.
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Country bál Borotín
15. 11. 2014
Na tradiční bál v Borotíně se jako vždy musel Zbyněk vydat dřív, ab připravil tombolu a
výzdobu sálu (nebyla nic moc) a vzal s sebou Šárku, Báru Vondroušů, Sáďu a Domču.
Ostatní dorazili až později, opět jsme měli naši (ne)oblíbenou šatnu, do které se lezlo po
strmých schodech, a byla tam zima.
Celkem dost lidí. Jako první tanec jsme zatancovali Zuzanu v podání Báry, Zbyňka, Verči,
Šárky, Lucky a Báry Vondroušů, holky si udělaly nový účes, nebo spíš neúčes, protože si
vlasy rozpustily a dali si do nich čelenky s kytičkama, které byli vyrobené pro děti. Během
celého bálu jsme vyučovali, což je v Borotíně vždy fajn, protože tancuje hodně lidí a vždy už
toho dost umí a tak můžeme učit i složitější věci. Jako další tanec byl mišmaš, který tancoval
Vojta s Andrejkou. Náš další tanec byly Papoušci, které tancovaly Šárka, Sáďa, Kuky, Lucka,
Bára, Zbyněk, Bára Von. a Verča. Jako další byla Jessussita v barevných sukních, kterou
předvedly Kuky, Lucka, Bára, Sáďa. Zvládli jsme i Bezďáka a půlnoční Kankán, po kterém se
holky vyfotily s Jimmim Magurou. Pak přišla na řadu slosovací tombola a už jsme mohli
uklidit věci a jet domů.
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Dětská pyžamovka
16. 11. 2014
V našem tradičním termínu se konala dětská pyžamová párty ve strakonickém DDM, byla
opět spousta dětí, ale s Opičí účastí po celou dobu to bylo horší. Od začátku tam byl pouze
Zbyněk, Áďa a Kája. Áďa s Kájou proto zatancovaly samy Jesusitu, po chvíli se ještě
zatancovali Zuzanu ve složení – Ondra, Denča, Kája, Áďa, Barča V. a Domča, která poprvé
vystupovala. V 17 hodin jsme dorazili dříve na trénink a zatancovali jsme ještě Tornádo –
pyžamech a s palmičkami na hlavách – Verča s Kuky, Báta s Kájou, Lucka s Lukášem, Ondra
s Áďou a Zbyněk s Denčou.
Verča

30

Taneční Vimperk
21. 11. 2014
Opět jsme byli pozváni do tanečních do Vimperka k panu Gaudníkovi. Zúčastnili se: Zbyněk,
Denča, Bára V., Edit, Kája, Kuky, Šárka, Áďa S., Anička, Ondra, Lukáš. Letos jsme zde
tancovali Dolly, Jesusitu (Edit, Kája, Denča, Šárka), Bezďák a Papoušci. Během jedné hodiny
jsme naše tanečky prokládaly tancem s účastníky kurzu. Na závěr jsme si všichni došli do
pizzerie na něco dobrého...

31

Čtyřlístkový ples
22. 11. 2014
Letos jsme již po druhé vystupovali na Čtyřlístkovém plese ve Volyni. Nálada byla výborná,
hudba o trochu horší ale předtančení to stálo za to Zatancovali jsme:
Jesusitu:Verča, Bára,Kuky,Lucka
Tornádo: Edit, Zbyněk, Lukáš, Barča V., Ondra, Áďa, Verča, Denča, Bára N., Kája
Dolly: Verča, Ondra, Lucka, Edit, Kája, Kuky, Bára, Lukáš, Denča, Barča
Kankán: Kuky, Lucka, Kája, Bára, Edit
A kromě nás zde vystoupili i dva „breakaři“, kteří působí pod DDM. Nejdůležitější a
nejzábavnější byla pro nás tombola. Vašek si hrozně „přál“ vyhrát porcelánové jeleny, kteří
nakonec vůbec nebyli jeleny. Nakonec vyhrál velký pánský kosmetický balíček a Ondrova
výhra také stála za to. Vyhrál obraz – tedy spíš takovou čáranici, která se však za pár let určitě
stane unikátem za statisíce.
Verča
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Drachkov
28. 11. 2014
Opět jeden z návštěvnicky a finančně nevydařených bálů. Jelikož nás na vystoupení bylo
docela málo pozvali jsme si na „výpomoc“ orientální tanečnice z DDM. Jako kapela letos
vystoupili Jezevci z Pacova – kteří jen tak mimochodem museli vykoupit celou tombolu, aby
odjeli s honorářem. Z našich choreografií jsme zde předvedli Super grande square, Papoušci,
Jesusitu a Kankán. Zúčastnili se Verča, Zbyněk, Lukáš, Áďa S., Míša, Bára V., Kája, Kuky.
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Čerti
5. 12. 2014
Přišla mě smska od Lukáše - co těm našim prckům udělat čerty a mikuláše?. Moc dlouho jsem
nepřemýšlel a napsal - tak fajn. Bohužel toho bylo poslední dobou nějak hodně a tak přípravy
této akce šli trošku stranou. Denča rozeslala smsky rodičům, kdo má o to zájem a ozvali se 3
maminky. Tak fajn: Ondra Mikuláš, já a Lukáš čerti, a Domča anděl. Svatá čtveřice? Dobře
domluveno. V úterý před ještě jedna komplikace. DDM nás ,,požádalo" ať děláme postavičky
i na Mikulášské nadílce v DDM. Dobrá tedy, akorát náš Mikuláš byl nahrazen jiným. Tak si
oblékl mezitím čertovský oblek a pomohl nám. Také přes 100 dětí jen na dva čerty:D.
Oblékání bylo docela bžunda. Než se vše poskládalo a každý se oblékl, aby mu to i
vyhovovalo tak to trvalo skoro hodinu a pro nás čerty začalo horké peklo v kožichu.
Anděl a Mikuláš pro změnu toho na sobě moc neměli, tak když se nám při čekání chtělo
otevřít okno tak nám to bylo zakázáno. Alespoň se trosku vyfotíme - pochopitelně i nadšeným
Mikulášem. Tak nás pustili do akce - děti si nacvičili písničku a pak nám jí spolu s paní ,,Ř"
zazpívali. Tím pádem si zaslouží i malou odměnu. Ty prckové byli opravdu vyděšení a to
stačilo jen zachrastit řetězem. Opravdu si nepamatuji, že jsme na nějaké takové mikulášské
jako malý byl - takovéhle stresovky opravdu bych asi nedal.

Jak chudáci brečí a lepí se na maminky a pak musejí slibovat jak budou hodní atd. No mazec.
Ještě malý fotoatelier - každé dítě se chce vyfotit s čertem, i s tím druhým nebo dokonce i tím
zlým. (to jsem jako já). Ondra se mezitím vytratil a šel se umýt, aby z něj nebyl černý král
tam vzadu. Když děti pomalu odešli, tak jsem se vytratili i my. Nasedat do auta a jedeme do
Cehnic k Lauře.
To je jedna z objednaných dětiček. Mají na zahradě krásného soba(jak jsem později zjistill splnili si koupí rodinný sen). Laura už koukala, kdo je čert a kdo anděl, i když její první šok
byl a také se skovávala za gauč. Bratříček holt jak je menší to bral celé více vážně. Nevím
jestli to můžu prásknout, ale jeden ze slibu co má během roku splnit má být to, že má chodit
na nočníček. Tak snad se mu to podaří. Jednohubky na cestu a jedeme do Strakonic.
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Malá Nicole s kamarádem je na řadě - sildliště Stavbařů, kde bydlí je hotové bitevní pole. Pár
našich, řekněme to decentně, méně přispusobivích spoluobčanu se marně domnívá, že honit
čerty a Mikuláše s petardama a kdo ví s čím,je ta nejlepší zábava. Rychlý přesun za dveře
panelaku a pak do 6tého patra. Anděl a Mikuláš výtahem a my navlečený v kožichách pěkně
klusem po schodech. Také jsem oba nahoře lehli a chvilku chytali dech. Nicole a její kamarád
opravdu viděli čerty a tak tedy vše jak má být - básnička a i písnička. Ani zde nechtěly děti,
aby čerti odnesli maminky. Když jsme se ptali, jestli zlobí, tak obě prý ano, ale do pekla nee.
No děti dostali uhlí a my šli ven(na panáka).
Poslední Strakonická objednaná návštěva je u Janičky Žitníkové Je to jen kousek, ale pořád je
tady ten kousek mezi panelákem a autem. Naštestí žádná petarda nikde neskončila nikomu v
gatích. Dveře u Žitníků jsou otevřené a jdeme dovnitř. Obě holky skované za křeslem a jekot.
Obě opět slibovaly, že budou hodné a s četem Lukášem si na to dali ruku. Mezi dveřma na
cestě pryč ještě přípitek:). A co teď - Lucka si také zaslouží návštěvu čertů - babička nás
pustila dovnitř a Lucka přišla pochvilce. Moc se ji libila naše návštěva i to trosku uhlí co
dostala. Ještě k sousedům, ale Denča místo sebe poslala mamku. No a přesun do Čestic,
strašně blbě se řídí v tom kožichu. Před Nováků se nám ještě vyskytla nečekaná návštěva.
Sousedka na nás z okna volá: ,,to je dost, že jste tady". Marně jsme se ji snažili vysvětlit, že
tam nepatříme a tak se ji povedlo nás přemluvit k návštěvě. Místní hasiči asi nezvládají celou
vesnici a některé děti už holt chtěji spát. Lukáš měl svou ,,zlou" gumovou masku na chudinky
malé děti. Tak na jednu stranu proč ne - 100 na benzin je dobrá. A už honem k Novákům. Zde
je vždy dobré zázemí, co se týče pohostinnosti.
Tradiční červený nápoj do
obou noh a dortík. Společná
fotka a jedeme dál. Poslední
cíl jsou Zadní Zborovice.
Cesta celkem rychle utíkala
páč nálada v autě byla super.
U Stropnických se nám
nepovedlo hned dozvonit a
tak se marně pokoušíme
přelézt plot. Nakonec nám
pan Stropnický otevirá a je to.
Všichni už sice v pyžamech,
ale pohoda. Chudák kocour to
odnesl - napichnul jsme ho na
jednorožec(muj nafukovací
trojzubec). Takže pohoda.
Sice už to mám teď
zakazane..ale. No ještě chvilku pokecat a jedeme unavení domu - zlaté Velikonoce. To je
celkem v pohode, když není človek takhle navlečený. Je to opravdu náročné být 6 hodin v
kostýmu. Tak ještě všechny rozvést a jede se spát. Bylo to opravdu super a těším se na příští
rok.
Zbyněk
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Expedice Boubín
6. 12. 2014
Expedice Boubín: Jen ti opravdu nejodvážnější se jedno sychravé prosincové brzké ráno sešli
na vlakovém nádraží ve Strakonicích, aby zdolali vrchol šumavské hory Boubín. Je nás
celkem 7 a pes Vojta. Jízdenky koupené a můžeme nasedat na palubu motorového vlaku.
Neuvěřitelné tempo lokálky nás přesunulo do Zátoně, odkud se vypravíme dál. Po modré
kolem Idiny pily, a dál k jezírku. První společné foto nezbytné a malá svačinka a teplý čaj z
termosky. Pokračujeme dál kolem pralesa a pak jedeme k Zámečku, kde je další kratší
přestávka. Jelikož zde sněží a neprší jako ve Strakonicích tak stavím malinkého sněhuláka, až
sem půjdeme 27.12 tak si ho zkontroluji:). Tak je docela zima a není moc ideální někde
zůstávat a tak jdeme dál. Posledních pár kilometrů a jsme na vrcholu. Jdeme dál - mezi
stromy se brzy objevuje konstrukce rozhledny. Než vystoupáme až úplně nahoru tak ještě
malé

posilnění. Rozhledna je sice jen pár schodů, ale oproti dole to pořádně fouká a jemně sněží.
Rychle bouchám ,,Rychlé špunty" a připíjíme si na úspěch. Společná fotka a jdeme dolů.
Nová cesta na Kubovu huť byla překvapením pro některé z nás. Nové dřevěné schody a
chodník v tomto počasí nejsou ideálním terénem. Zbytek cesty je již po silnici a tak si hrajeme
s Vojtou - házíme mu sníh a je to fajn. Dole na Kubovce si dáváme polévku - mají super
česnečku. Jelikož nám vlak jede až za 2 hodiny zahrajeme si karty. Prší i venku i v kartách. S
žolíkovými kartami je to opravdu na hodně dlouho. Tak se stihli jen 3 hry. Na nádraží to bylo
jen tak tak a už přijíždí vlak - nějak se dnes přeběhl. Cesta zpět je celekm dlouhá a jak jsme
všichni unavení je to ještě delší. Na nádraží se rozcházíme s plánem na další akci:). Byl to
super den s fajn partou lidí.
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Taneční zábava Scéna – Radošovice
13. 12. 2014
S kapelou Scéna jsme o pouti vymysleli, že se málo vidíme a uděláme si ještě akci navíc. Tou
akcí se stala taneční zábava na sále v Radošovicích, na kterou jsme se už dlouho těšili. Eda si
sebou vzala bráchu a štěně. Úplně malé. Tak ale zpět k akci – přišlo asi 150 lidí .) a všici se
dobře bavili. Opice vystupovali jako blázen a o život. I řecké kolo a tleskací line se učil :D.
No prostě paráda – kapela hrála jako vždy výborněěěěě .)
Zúčastnili se Denča, Verča, Kája, Sáďa, Kuky, Domča, Edit, Zbyněk, Ondra, Pavlína, Lucka a
vystupovali jsme se Slováky, Tornádem, Jesusitou a taky zde měl premiéru tanec V Jičíně
troubili.
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Vánoční večírek stacionář
19. 12. 2014
Jako tradičně nás Káji mamka pozvala na vánoční večírek k ní do denního stacionáře. Je zde
vždy plno klientů a plno jídla a krásně voní svařák a klienti nás rádi vidí a učíme je tancovat
rufus, pár kroužků. Ukázka - letos to je tanec Slováci a Jessussita. Všichni se zde dobře baví.
Po odtancovaní ještě zůstáváme a povídáme si. Letos byli: Verča, Šárka, Sada, Zbyněk, Pája a
Kája.
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Vánoční večírek
20. 12. 2014
Letos se konal už druhý Vánoční Opičí večírek, který se odehrával v DDM, již při vstupu si
každý všiml krásně nazdobeného stromečku, který stál na podiu. Výrazné byly také banány
pověšené na šňůře, o které se dusili všichni, kteří se odvážili vylézt na podium. Postupně pod
stromečkem přibývali dárečky, kterých bylo podstatně více než loni a hlavně byly větší, za
což ani nemohli samotné dárky, ale Zbyňkovo způsob balení. Kromě opic a opiček se zde
sešla i kapela Pianko, která nám hrála k poslechu a také spousta opičích přátel a rodičů. Jako
Vánoční překvapení jsme tancovali lidový tanec, který nás
naučila Jitka Bonušová, na který jsme si půjčili sukně od
Čestických a vzali jsme si k tomu bílá trička. Pak už jsme
si rozdali dárky a přišlo na řadu velké a zdlouhavé
rozbalování. Potom tancovali naše děti v červených
sukních a Davídek s červeným šátkem. Jako na všech
vánočních večírkách se i na tom našem hodně pilo a
všichni se bavili. Zbyněk se bavil tak moc, že lezl s Bárou,
Lukášem a Dášou z okna, i když jen Bára s Lukášem to
dotáhli k dokonalosti a vylezli zpět do okna. No a abych se
nedostala od toho, jak moc se Zbyněk bavil, tak jde o tu
pointu, že když později viděl fotky, tak říkal, že náš
zastřelí, protože lézt z okna je zakázané, no tak jsme mu
holt museli připomenout, že on z toho okna lezl taky. :-D
jojoo, večírek se vydařil, už jsme se těšili na příští rok
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Country bál Habeš
26. 12. 2014
26.12. se konal bál v Habeši, kdyby se nekonal, tak by to bylo asi lepší. Hrála nám kapela
Pauza, což by ještě ušlo, ale nebylo zde moc lidí, a jelikož provozovatelé hospody už po bále
končili, tak se ani nijak nesnažili být příjemní a nakonec se i opili, přesto jsme zvládli
zatancovat celé 2 tance, kterými byly Bezďák a Jessussita, za tanečníky tu byli Bára, Verča,
Pája, Kuky, Míša, Edith, Kája a Zbyněk. Kromě nás si zatancovalo i těch pár lidí, kteří tam
přišli, protože tam byli ti lidé, kteří chodí na mnoho našich akcích a tak tancovat umí.
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Výstup na Boubín s Deformací
27. 12. 2014
Letos se výstup na Boubín konal 27. 12. Jistě si vzpomínáte, že o povánočním výstupu na
Boubín se psalo již v loňské kronice. Psalo se tam také, že nás Opic jelo málo, no a představte
si, že letos nás jelo ještě méně, jen Bára, Kája, Zbyněk a Áďa Stropnická. Já osobně to příliš
nechápu, že nás jezdí na tak fajnovou akcičku tak málo, protože, kde jinde se vám podaří tak
krásně promrznout? Tak doufám, že příští rok nás pojede mnoooohem víc. No, a abych také
řekla něco o akci: letošním hitem byla netradiční pokrývka hlavy. Takže Zbyněk vyrazil
v sombreru a Bára v santovské čepičce a se sobími brýlemi, Kája s Áďou si nic sůprovýho
nevzali.
Jinak jako pokrývka hlavy vedli chlupaté čepice v podobě různých zvířat, ale objevila se i
hornická helma s namontovanou kamerou. Když se všichni očekávaní dobrodruzi sešli pod
Boubínem, tak se mohlo vyrazit, bylo nás prý okolo 60. Letos přece jen sníh byl, ale iglú by
se z toho nepostavilo. Už po chvilce chůze se musela udělat přestávka na fotku u kapličky a
pak se zas mohlo pokračovat dál. Hlasem lidu bylo rozhodnuto, že se letos nebude konat
zkratka lesem, ale půjde se zdlouhavou cestou po silnici. No ale jelikož my jsme přece museli
dělat opicím čest, tak jsme vyrazili zkratkou, nebyli jsme v tom sami, zarytí pravidelní
vánoční návštěvníci Boubína se vydali s námi.
Jelikož jsme šli zkratkou, tak jsme také dorazili na Boubín mezi prvními, což by bylo fajn jen
v případě, kdyby Zbyněk nechtěl čekat na ostatní kvůli fotce. Takhle jsme se vyšplhali na
rozhlednu, kde byl tedy opravdu parádní výhled (Zbyněk tvrdil, že jsou vidět i Alpy, ale kdo
četl zápis z Chorvatska, tak vík, jak to s těmi Zbyňkovými Alpami je), ale příšerně tam
foukalo, tak jsme se ani moc nekochali. Při čekání na ostatní jsme s holkama nádherně zmrzli,
že cestou dolů jsme se pak museli skoro kutálet, protože chodit nám moc nešlo. A proto jsme
odmítly jít se podívat na dřevěnou chatu kam se také tradičně chodí, ale šli jsme rovnou
k autu, kde jsme ještě
podpořili naší rebélii
tím, že jsme se
nevydali
do
hospůdky, kam by
časem dorazili i
ostatní, ale jeli jsme
raději do Vimperka
na pizzu.
Bára
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Soustředění
2. – 4. 1. 2014
V tomto termínu se konalo soustředění s Pavlem Lhotským, kterého se zúčastnili skoro
všechny opice, kromě Báry (no jo no, až Pavel přizná, že silnější holky umí tancovat
minimálně stejně dobře jako ty hubené, tak Bára na jeho soustředění chodit bude). Jako vždy
se začalo rozcvičkou, při které se nejprve všichni proběhnou a zaskáčou si a pak se protáhnou,
no a pak už jsou zralí jít spát a né tancovat. Ovšem tento návrh neprošel, tak jsme se vrhli na
kroky. Například polku spolu předváděli Zbyněk s Pavlem a moc jim to šlo.
Na soustředění také slavila narozeniny Sáďa, sedmnácté a tak nám přinesla výbornou buchtu.
No a když se zrovna nejedlo, tak se tancovalo, tentokrát se do tancování vážně zapojil i
Zbyněk, což se projevilo na množství fotek ze soustředění, bylo jich přesně 106, což možná
někomu přijde dost, ale věřte, že na třídenní opičí akce je to vážně málo. Mimochodem Bára
je na společné fotce jen proto, že nás v té chvíli zrovna přišla navštívit.
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Kuky maturák
9. 1. 2015
Nevím jak přesně popsat tu barvu, ale řekl bych vanilková, ale nevím přesně. Určitě mě někdo
opraví:). Tak ale proč to říkám? No jsme tak přišel do kulturáku a koukám proti mě jde Kuky
a má na sobě dlouhé šaty s korzetem. Tak víte co se děje? Já bych řekl, že Kuky má maturák.
Je 9.1.2015 a vše se točí kolem naší Kuky. Na maturák vyráží několik opic - podle fotky
koukám, že nás tam bylo hodně. Vše začalo tanečním vystoupením Jump Stylu The Chaos
Dancing - náš jumpik . Já mám plný batoh konfetů a pochopitelně plyšovou opici. Když se
dva páni moderátoři prokoktali k zahájení nástupu bylo už plno kolem sálu (teda jelikož nebyl
provazek tak spíš všude na sále). Naše Kuky nastupovala jako první.
Kočka - měla přes oči škrabošku - asi to patřilo k tématu Hollywod . Po honosném nástupu se
jde na šerpování - nevím proč, ale Vaňková byla skoro poslední - kdyby šli abecedou opačně.
Zatím ale nikdo neměl víc konfetů než my.
Kristýna Vaňková už je tadyyy Nějaké motto, ale to jsem ani neslyšel páč takový rachot jako
od opic se jen tak nevidí.
Konfety jeden zadruhým,
Dášenky mohutný řev .
Pochopitelně hozená opička
pod nohy. (jak Kuky později
řekla: ,,šlápla jsme na něco
měkkého, tak to je asi opice,
rychle jsem se ohla"). Tak
šerpa a šup pusinky s Lucky
mamkou (Lucky mamka je
zastupkyně u nich na škole)
a zase na konec řady. Po
nástupu jsem si šel koupit
pivko. Musím pochválit kamarád, co má dole bar
dodržel slovo a pořídil (i přes
zákaz) lahvovou Plzničku a tak jsme chodil na podpultovky. Ale to je jen taková vsuvka, co
asi nikoho nezajímá a moc sem nepatří.
Když jsme se vrátil zpět tak už byli vyfocený a bez Já:(. Hned mě bylo vynadáno kde jsme a
tak jsme rychle organizoval druhé focení, než se to tady rozprchne. Povedlo se chytit i
maturantku(nepodstatné, že). No tak to je tak asi vše k oficiální části . Co teď - jdeme si
někam sednout - jeden stůl se našel a tak probíráme, jak se nám co a kde líbilo. No pizzu nám
přivezli z rozvozu. Nějak to rychle uteklo a je tady půlnoční překvapení. Show ve stylu
velkého filmu ukončila ofiko část maturáku a spustila se diskotéka, ale to Zbyňďa šel už
domu. Tak pokud chcete vědět víc - ptejte se Kuky. Ta si sůvj večer užila jistě nejvíc na světě
a já jsme jen tady zprosředkoval nudným způsobem svůj pohled na danou věc. Tak teď už děti
pěkně zavřít oči a spát.
Zbyněk

43

Myslivecký ples Sokolovna
11.1. 2015
11. ledna se ve Strakonicích v Sokolovně konal myslivecký ples, kam byly pozvány i opice se
svými tancemi. Nejdříve jsme se předvedli s Jessusitou následující Tornádem (ale v zelených
sukních, aby někdo neodhalil že jsme zde tornádo tancovali již minule:D ), Bezďákem, novou
linou od Pavla a na závěr tradičním Kankánem. Mezi vystoupeními jsme se také snažili
zapojit do tance i kluky ze Scény, kteří zde hráli a některé z myslivců a zatančit si s nimi
jednoduché country tanečky, což mělo hlavně u kluků ze Scény velký úspěch:D Po celou
dobu plesu nikoho neopustila dobrá nálada, takže myslím, že se ples hodně vydařil. A když se
kouknete na fotky z plesu, uvidíte sami, že jsme si ples opravdu užili Plesu se zúčastnili:
Lucka, Eda, já, Zbyněk, Ondra, Denča, Šárka, Domča, Kája a Anička.Áďa S.
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Maturák Milevsko
16. 1. 2015
Pozvali nás manželé Budkovi, co s námi tančí v Milevsku, na maturitní ples své dcery.
Tancovali zde malé opičky svou sestavu a velké opice zde zatancovali Jessussitu. Bylo tady
strašně jídla. Tancovali jsme hned na začátku plesu a pak jsme hned jeli domů. Zúčastnily –
Sáďa, Kája, Denča, Kuky a Zbyněk, Ája, Kačka, Nicolka, Janča, Laura, Vojta, Páďa a
Terezka.
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Koňský bál
17. 1. 2015
Tak nakonec se nepovedlo :D – tak bych nazval dnešní večer. Mělo se jet do Svatého Jána
nad Malší a těsně než jsme vyjeli tak jsem volala paní starostce a ta se mě omluvila, že
zapomněla naše vystoupení zrušit a tak jedeme všichni do Volyně, kde měla původně být jen
část holek. Tak nakonec v plné polní – zahájilo se Dolly a pokračovalo Tornádem a Rocket
ship a konec v podobě kankánu. Mezi tím večer vystupoval náš oblíbený Jimmy Magura,
který si letos za svou oběť vybral naší Aničku :) absolvovala s ním obvyklé líbaní pod
Koněm. Stala jedna nemilá věc – naši kamarádi z Rozálie si neměli kam sednout a tak se nám
nakýblovali do naší šatny a tak bylo veselo. Na nové se na tento bál vždy přivírají oči ohledně
kapacity sálu :D. ale to si nechte prosím pro sebe. No a jinak super ples protože tady bylo 17
opic :D. Mám rád koňský bál :) je tu super nakouřeno – lidi se opilý válí pod stolem, ale
všichni se super baví a užívají si to. Přeci jen titul mistra republiky v rodeu se předává jen
jednou za rok a to tady ve Volyni :)
Zbyněk, Luky, Ondra, Aničk, Domča, Bára Nov., Bára Von., Eda, Lucka, Sada (čeho?),
Háda(nka?), Šárka, Denisa, Kuky, Verča, Pavlína
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Soustředění s Evou Táborskou
25. 1. 2015
V neděli 25. ledna proběhlo soustředění v Hoslovicích. Přijela za námi choreografka Eva
Táborská z Pardubic. Všichni jsme se sešili v 8:00 v hospodě U Starýho kance, kde jsme celý
den tancovali. Začalo se v 9:00 lehkým protažením a mohli jsme se učit novou choreografii,
kterou pro nás Eva připravila. Byl to tanec pro 6 holek a 3 kluky. Protože jsme neměli 3
kluky, Verča Nováků se obětovala a tancovala na místě kluka. Když jsme se naučili polovinu
tance, za odměnu jsme si mohli dát oběd, ke kterému jsme měli kuřecí vývar a svíčkovou. Po
obědě jsme měli přibližně hodinku volna, abychom strávili oběd a pak mohli opět začít
tancovat. Doučili jsme se zbytek sestavy a chtěli jsem to natočit. První video se nám
nenatočilo, tak jsme to zkusili znovu. Eva nás pochválila, že jsme šikovný soubor a že pro nás
příště vymyslí něco těžšího. Myslím, že Eva byla s naší prací spokojená a bude se těšit na
další soustředění s námi.
Áďa H.
(dodatek po roce: tuto choreografii jsme pojmenovali Kachny, ovšem název se chytl lépe než
samotný tanec, takže ho netancujeme)
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Ples SRPŠ cehnice
29. 1. 2015
Tento den se v Cehnicích konal tradiční ples Sdružení rodičů a přátel školy, což je akce, která
se koná v kulturním domě v Cehnicích. Všichni žáci, kteří mají zájem se akce zúčastnit se
oblečou do společenského a vyrazí, také probíhá pasování deváťaček, které kdysi zažila i naše
Kája. Na akci tancovali i Opičky, se kterými tedy musela tancovat i Denča, protože jich bylo
málo. My, velké opice jsme tancovaly Slováky, Bára, Verča, Kája, Sáďa, Kuky a Denča.
Zbyněk pak učil Tleskací couple line, což bylo vážně zajímavé, protože tancovat s některými
dětmi nebylo zrovna jednoduché, ale myslím, že si to všichni užili. Pak jsme ještě zatancovali
Jessussitu a mohli jsme jet domů.
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Maturák Volyně + Bowling
30. 1. 2015
Tento pátek se konal maturitní ples SPŠ a SOŠ Volyně, na který jsme byli pozváni, abychom
zde něco předvedli. A tak jsme se tedy předvedli, konkrétně tancem Rocket ship a Tornádem.
Vystoupení se účastnili Bára, Verča, Zbyněk, Kája, Edith, Háďa, Lucka, Šárka, Pája, Kuky,
Lukáš, Sáďa, Denča, Bára Von. a Domča. Všichni kromě Verči tancovali jen jeden tanec,
protože byli hned po sobě. A tak chudák Verča musela tancovat Tornádo v riflích a tílku.
Jinak tento maturák probíhal stejně jako všechny ostatní, vždyť si to umíte představit, krásné
šaty, saka, naleštěné boty, plakající maminky, konfety, tanec, panáky a zvracení.
Bylo nám škoda jet po tomto krátkém vystoupení hned domů a zůstat na plese se nám také
nechtělo, tak jsme se rozhodli jít si zahrát bowling, na který jsme zůstali ve Volyni. Tam
s námi byli i Vašík a Petr, zato nás opustila Domča. Bylo nás tolik, že jsme museli hrát na 2
dráhy. Mezi nejoblíbenější koule patřili žlutá a červeno-oranžová. Výsledky bowlingu se už
nikdy nedozvíme, protože fotky tabulky vítězů jsou hodně rozmazané. Ale jasné je, že jsme si
to užili.
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Hasičský ples Kestřany
31. 1. 2015
Luky pořádá ples – hezký novinový titulek. Ano novinový – protože je to polopravda :-) tento
ples pořádá SDH Štěkeň v obecním sále v Nových Kestřanech. Ples letos doznal veliké změny
a to v hudební doprovodu. Dosavadní ,,kapelu“ nahradila super kapela Scéna – mimochodem
na moje doporučení :-). Růža Koštů, co by duše akce opět připravila velikou a bohatou
tombolu. Denča nemohla celý večer spustit oči z Jarouška a Ondry. Bylo to až trapné. :D
Tančila se jessussita., Tornádo a to je všechno koukám :D. Píšu tu kroniku totiž podle fotek,
páč nikdo nebyl schopný tento zápis rok napsat :D. Podle Verči itineráře to měla být Pája :D
ale co se dá dělat. Na těchto v Kestřanech je super. Převlékáme se vždy v Jednotě mezi
regály. :D Denča si dokonce zahrála svou oblíbenou písničku Cesta :D – Tomáš Kohout je
moc hodný a nechá jí zahrát :D. Na plese byla Kája, Bára, Domča, Denča, Háďa, Sáďa, Luky,
Zbyňďa (já), Kuky, Pája. Byla to fajn akce a odjížděli jsme s dobrým pocitem z dobře
odvedené práce pro našeho milovaného a oblíbeného a sexy Lukáše. :D
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Hasičský ples Poříčí
6. 2. 2015
Naše Anička a její Poříčí :D. SDH Poříčí opět: Letos s sebou bereme i posilu v podobě
opiček. Malí měli sraz v 18.00 aby si vyzkoušeli svou sestavu v cizím prostředí. Velmi
oblíbený muzikanti z kapely Scéna se vyfotografovali s Denčou a Opičkama. Denča opět s
Jarouškem :) a jinak Davídek tady měl svého učitele Pavla Reitmaiera a také se s ním vyfotil
:). Mezitím přijeli opice :D. Naše tradiční šatna v zázemí restaurace, kde mezi gulášem,
hromadou tomboly a vlhokostí místního starého baráku se válí naše kostýmy. No je to tady
prostě masakr :D . Tak opičky vystupují na začátku. Další tanec Papoušci, kteří zvedli lidi ze
židlí :) Muzika je prostě super. Pak line a Dolly, kterou si Anička zatočila :-) a na závěr
nepochybně kankán a opět excelovala Anička se třemi hvězdami :D V Poříčí je vždy velmi
příjemná atmosféra a kapela Scéna zde super hraje. Pan velitel se vždy nechá pozvat na
lehkou výuku country tanců, což byl letos tleskací line.
Verča, Bára, kája, Sáďa, Kuky, Lucka, Kája, Denča, Anička, Zbyněk a Lukáš
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Hasičský ples Radomyšl
7. 2. 2015
Stejně jako předchozí rok jsme vystupovali na Radomyšlském hasičském plese. Hrála zde
kapela Talisman, která za nás nedostala zrovna dobré hodnocení, ale jelikož se hasiči, jak
známo, dokáží dobře bavit, tak jim to vůbec nevadilo. Naším prvním letošním tancem byla
Zuzana, kterou tancovali, Zbyněk, Lukáš, Domča, Šárka, Verča a Pája. Největší rozptýlení
jsme měli díky jednohubkám, kreré přivezla Verča, jelikož slavila přesně v ten den svátek.
Kromě toho, že jsme jednohubky jedli, jsme pak ještě skládali obrázky z párátek (no jo no,
když člověk jezdí na plesy tak často, tak si kromě tance musím najít ještě jinou zábavu a
chytání tácků už nás po těch letech omrzelo).
Dalším tancem byla Jessussita, kterou tancovaly Kája, Kuky, Lucka a Verča. Pak jsme
tancovali Bezďáka, kterého tancovali, Bára, Verča, Zbyněk, Šárka, Kája, Lucka, Pája a Kuky.
Na to jsme navázali učením tance který jsme pojmenovali tleskací Couplne line, na který jsme
vytáhli tancovat převážně hasiče, kteří nás pak museli povině vzít na panáka, jelikož to
Zbyněk řekl do mikrofonu. Předposledním tancem bylo Tornádo, v podání Lukáše, Báry,
Káji, Páji, Verči, Lucky, Šárky, Kuky, Domči a Zbyňka. No a posledním tancem nemohlo být
přeci nic jiného než Kankán, který tancovali naše zdatné, kankánovými zkušenostmi ošlehané
tanečnice Bára, Kuky, Lucka a Kája.
Před odjezdem jsme si ještě museli všichni udělat fotku v plakátu s marťánkem na kterém byl
slogan ,,vyfoť se a vyhraj“, myslím, že jsme termín focení prošvihli, takže nám nikdo nic
nedal. Ale mohli jsme jet domu, což jsme také rychle udělali.
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Soustředění opiček s Evou Táborskou
10. – 11. 2. 2015
Sesli jsme se v úterý po obědě o prázdninách u Terezky na ranči, abychom s opičkama
připravili novou sestavu, se kterou půjdou reprezentovat na naše mistrovství do Vodňan.
Přijela naše kamarádka Eva Táborská z Pardubické taneční skupiny Ryengle, aby nám
pomohla. Nejprve nezbytná kroková průprava a rozcvička a poté se vrháme s dětmi na první
část choreografie. Davídek zahajuje tanec a ostatní čekají až to pořádně uvede. V dalších
osmičkách se k němu přidává zbylých 10 dětí. Jelikož nejsme všichni tak nám pomáhají Pája
a Bára. Udělalo se spousta práce a po náročném tancovaní zasloužená večeře v podobě
palačinek :). Po večeři přijeli i velké opice aby s Evou prošli své tance. Každý pohled se
rozhodně hodí. Nechyběla ani společná fotka. Děti se mezi tím ubytovali u Terezky (kde se
dalo) a ta jim četla pohádku. Když jsem přišel k Terezce domů tak všechny děti už spali. Ráno
na snídani a hned do práce - času není nazbyt a práce moc. Tanec se pořád více blížil ke své
polovině a to signalizuje i čas na oběd :). Tradiční svíčková zde v penzionu u starého kance je
zárukou kvality. Odpoledne se vše stihlo a na opičky za odměnu čekala projížďka na koních.
Honza Dupák, místní kovboj, bděl pozorně, aby se něco dětem nestalo. Jelikož jsou to ale
šikulky tak to zmákli na jedničku. To už se tu ale ukazují první rodiče a soustředění pomalu
končí. Ještě hodím Evu do Prahy na vlak a pohoda. Zase za měsíc přijede :)
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Pivovarský ples
13. 2. 2015
Na pivovarský ples, který se konal
13. 2. Jsme měli sraz už v 18 hodin,
protože na předchozím tréninku nás
bylo moc málo na to, abychom to
zvládli dobře nazkoušet. Ples se
konal v kulturáku. Když jsme přijeli,
tak už tam byla kapela a rozbalovali
své nástroje. Podle pozdějšího
mínění přítomných nebyla kapela nic moc, ale já se svým hudebním nesluchem můžu pouze
konstatovat, že to měli hodně nahlas. Bez hudby jsme vyzkoušeli všechny tance a šli jsme se
do hospody občerstvit a také zabít čas do začátku plesu, který byl tradičně ve 20 hodin.
Na plese bylo úplně plno a to včetně stolů v hospodě i na balkoně, mezi návštěvníky byli i
strakonický starosta a místostarosta. My jsme svůj program zahájili po první sérii písniček od
kapely přibližně v půl deváté prvním tancem, kterým bylo Tornádo, tancovali ho všichni, kteří
byli přítomní (teda mám na mysli jen Opice :-D), a to byli: Bára, Lucka, Lukáš, Áďa, Denča,
Zbyněk, Kuky, Šárka, Kája a Anička. Myslím, že se nám docela povedlo, tedy v rámci
možností, protože to celkem klouzalo, ale potlesk nebyl nic moc.
Druhým tancem bylo Rocket ship, které tancovali na jedné strane Kája, Áďa a Denča a na
druhé Anička, Kuky a Lucka. Výjimečně ho holky tancovali v copánkách, protože se jim
nechtělo přečesávat na culík a pak zase zpátky. Museli jsme požádat kapelníka, aby trochu
přidal hlasitost, protože při Tornádu to nehrálo nic moc, tak jsme měli podezření, že možná
proto se nekonal velký potlesk, ale zjevně to tím nebylo, protože se to nijak nezlepšilo. Pak
jsme šli učit jeden tanec a to náš v poslední době obvyklí, převzatý od Rozálie, u kterého
nevím, jak se jmenuje. Div divů se lidé ani moc nevzpírali, když jsme je chtěli vzít tancovat a
tak to mělo docela úspěch, ale byl to jediný tanec, který jsme ten večer učili.
Naším prostředním tancem byli Papoušci. Předtím si ještě Bára s Kájou a Lukášem
sjeli do Kauflandu pro nějakou svačinku, je dost div, že si jako tradičně do kulturáku
neobjednali pizzu :-D. Papoušky tancovali všichni kromě Lucky a Aničky a tentokrát se konal
velký potlesk (největší na celý večer), je to holt takový veselý tanec s chytlavou muzikou,
který vtáhne do tance nejednoho zapšklého suchara :-D. Posledním tancem před půlnočním
překvapením byla Dolly, kterou opět museli tancovat všichni a věřte nebo ne, tak točka
v Dolly neměla takový potlesk jako Papoušci, což dává jasně najevo, že bychom je měli
tancovat častěji.
No a teď můžete hádat, co bylo půlnoční překvapení… No a překupko: Byl to Kankán, což
rozhodně jistě nikdo nečekal. Povedl se nám asi tak stejně jako vždycky, takže jakž takž, ale
potlesk byl docela fajn. Nevím kdo, ale 2 holky ztratili podvazek a jeden pán, nám jeden
sebral a nechtěl ho Lukášovi, který si pro něj šel vrátit s tím, že si pro něj má dojít tanečnice,
která ho ztratila. Šla pro něj Bára, která ho sice rozhodně neztratila, ale Lukášovi to přišlo
jako nejlepší volba a pán vrátil podvazek, bez větších protestů.
Pak jsme ještě uklidili kostýmy a šatnu, teda až na některé lidi, kteří klidně odjeli bez toho,
aby se na uklízení podíleli (ať se každý povrtá ve svém svědomí) a už jsme mohli s klidem, že
za sebou máme první vystoupení tohoto týdne, odjet.
BÁRA N.
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Hasičský ples Strakonice
14. 2. 2015
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Hasičský ples Novosedli
20. 2. 2015
Hasičský ples v Novosedlech se letos konal 21. 2. a my jsme na něm samozřejmě nemohli
chybět, protože kde jinde nám dávají takové chutné a velké občerstvení? No odpovím si
sama:Nikde. Díky tomu jsme schopní překousnout i příšernou šatnu, která je od sálu oddělená
jen kusem opony a to tam ještě má kapela stůl, ale to občerstvení… Letos jsme si připravily 5
tanců. A tím prvním bylo Tornádo: Lukáš, Sáďa, Kája, Edith, Bára, Háďa, Verča, Kuky,
Zbyněk a Domča. Na tomto plese tančí i návštěvníci a dnes si s námi dali například
promenádu.
Naším druhým tancem byli Papoušci a pak následovali Jessussita, Rocket ship a Kankán. Ale
nebojte, nebylo to za sebou tak rychle, jak je to napsané, mezi tím jsme si stihli zatancovat i
na písničky kapely, zazpívat si do vypnutého mikrofonu, vypít spoustu pití a sníst všechno co
jsme našli.
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Rybářský ples Volyně
21. 2. 2015
V sobotu 21. 2. jsme se vydali do Volyně na rybářská ples, kam jsme byli pozváni abychom
návštěvníkům rozproudili krev v žilách. Byli jsme rádi, protože ve Volyni mají, jak jistě víte,
super šatnu a tak jsme se do tance pustili né po hlavně, jak to dělají breakeři, ale skokem,
pěkně po opičím. Tancem Papoušci, který tancovali Bára, Lukáš, Páje, Bára Von., Lucka,
Zbyněk, Šárka a Kuky. Nejspíš se tanec líbil, protože nás nechali předvést i další vystoupení,
kterým byla Zuzana, která už tak nerozproudí krev, ale je v ní zase trochu romantiky. Zuzanu
si zatancovali Zbyněk, Lukáš, Kuky, Domča, Pája a Lucka.
Potom se k nám návštěvníci přidali a pěkně jsme to rozjeli při country promenádě, ale pak
uznali, že jsme přece jen lepší a tak jsme jim ještě ukázali Jessussitu, Tornádo a o půlnoci i
Kankán. A radši jsme jeli domu, aby nám náš talent nezačali závidět.
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Maškarní bál Sokolovna
22. 2. 2015
Každoročně DDM Strakonice pořádá svou Masopustní akci - jedná se o maškarní rej ve
Strakonické Sokolovně. O vystoupení Alča z DDM opět požádala malé opičky. Sešli jsme se
před bálem a obléknuli opičky. Na maškarním opět hraje kapela Pauza s posilou z kapely
Scéna. Letos ještě navíc zpěvačky - Katka Hájková a Jaruška Šmolíková. Letos poprvé zde
září Verča Duchová - nový zaměstnanec DDM - letos jako tygřice - celé téma se nese v duchu
zoo . Maškarní mělo opět veliký úspěch - vystoupili zde break dance, moderní gymnastika a
opičky. Všem maskám se moc líbilo, děti se vytancovali a po 17té šli všichni spokojeně
domu.
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Expedice k Modrému jezeru
27. 2. - 1. 3. 2015
V pátek 27. 2. se sešili Áďa Holmanová, Domča Kohnová, Pája Pospíšilová, Laura
Stanislavová a Zbyněk v 16:30 na vlakovém nádraží. Vlak nám měl jet v 16:53, ale měl
zpoždění, tak jsme netrpělivě čekali. Potom jsme rychle naskákali do vlaku a jeli do
Horažďovic, kde jsme přesedali, abychom dorazili do Žichovic a mohli jít odtud pěšky do
Čímic. Kolem 18:30 jsme dorazili celí vyčerpaní do cíle. Zbyněk nám udělal večeři vanilkový pudink. S plnými žaludky jsme ulehli na rozložený gauč, kde jsme se dívali na
filmy. Kolem 22:00 přijel Tomáš a přivezl perník, který sám upekl. Byl výborný. V sobotu
ráno šla Pája do krámu, kde jsme měli objednané rohlíky a přinesla ještě máslo. Čerstvé
rohlíky s máslem jsou
prostě nejlepší. Kolem
poledne jsme jeli na
Šumavu na Vydru. Šli
jsme
k Turnerově
chatě, kde jsme si dali
teplý čajík a Zbyněk
s Tomášem klobásu, o
kterou se podělili. Měli
tam dvě chundelaté
čičinky, které byly
ochočené a vůbec se
nás nebály. Když jsme
to všechno vypili a
snědli, mohli jsme
vyrazit zpět k autu.
Pěkně nám to klouzalo,
takže jsme měli někdy
co dělat, abychom se
neváleli po zemi. Cestu
k autu jsme přece jenom nějak zdolali a vyrazili do Sušice na plaveček, kde jsme byli
od 16:30 do 18:00. Největší úspěch měla vířivka a tobogán, který vevnitř měnil barvy a blikal.
Po zdravé relaxaci jsme jeli zpět do Čímic. Zbyněk nás všechny zaúkoloval na připravování
večeře. Šlo nám to jako po másle. Večeře byla výborná, tak jsme nemohli na talíři nic nechat.
Měli jsme kuřecí maso s hermelínem, smetanou a brambory. Moooc jsme si pochutnali.
Kuchaři se prostě poznají. S plnými břichy jsme zalehli gauč a koukali na filmy. V neděli
dopoledne jsme jeli v káře na vyjížďku. Když jsme přijeli na louku, začalo se nám z auta
kouřit. Hoši zapomněli chladící kapalinu, pro kterou se vrátili. My jsme na ně čekali v káře na
louce. Potom bylo všechno jak má být a mohli jsme pokračovat v ježdění.
Po projížďce jsme se pustili do vaření oběda. Měli jsme boloňské špagety. Po obědě jsme
začali balit věci a uklízet. Když jsme to dali vše do kupy, naskákali jsme do auta a spokojeně
odjeli ke svým domovům. Nikomu se odtud nechtělo, ale bohužel se nedalo nic dělat. Víkend
jsme si všichni moc užili a doufáme, že zase něco takového brzy podnikneme.

Áďa H.
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MDŽ Čečelovice
6. 3. 2015
Na ples MDŽ v Čečelovicích, který se konal 6.3.2015, jsme se vydali jen v šesti holkách, což
znamená, že jsme museli odtancovat všechny tance, které byli celkem 3. Verča, Bára, Domča,
Bára Von., Kája a Sáďa. Myslím, že i tak to bylo celkem fajn, jelikož když tam nebyl Zbyněk,
tak nám to alespoň neměl kdo kazit. Dokonce jsme bez něj zvládly i výuku, takže jsme
zjistily,
že
ho
vážně
k ničemu
nepotřebujeme :-D . Ty 3 tance, které jsme
tam předvedly byli Slováci, Rocket ship a
Jessussita. Jinak se tam nic zajímavého
nedělo, ještě akorát to, že tam dělali dobré
koktejly a měli mňamkové kytičky (což
Bára musela vyzkoušet).
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Včelařský Čestice + Společenský Cehnice
7. 3. 2015
7. 3. jsme měli velice zajímavý program, protože jsme měli 2 větší akce současně, a to
včelařský ples v Česticích a společenský ples v Cehnicích. A to ani nemluvím o tom, že ještě
k tomu měli ten víkend Bára, Luky, Kuky, Lucka a Sáďa K2 na kterou museli jezdit do
Tábora. No děs.
Nejdříve se část odtancovala v Cehnicích a to Rocket ship a Dolly, byli tam Sáďa, Kája,
Denča, Bára Von., Kuky, Domča, Edith, Háďa, Lukáš, Ondra a Šárka. Pak se většina
přesunula do Čestic, kde na ně čekaly Bára, Verča a Pája. A zatancovalo se Tornádo, Rocket
ship, Dolly a Kankán. Mezi tím vším tanečním zmatkem a přejížděním se ještě lidé z K2
snažili napsat jakousi osnovu na závěrečnou práci, o které se ten den dozvěděli, že jí v neděli
musí mít hotovou (byla sobota). Ale všechno se zvládalo v pohodě, takže se ještě holky
(Kuky, Lucka, Sáďa, Kája a Denče) stihli vrátit do Cehnic a odtancovat kankán i tam, kde pak
ještě stihli shlédnout půlnoční překvapení.
Byli jsme rádi, že jsme si po dlouhé době mohli zase zatancovat v Česticích, kde naše drahé
Opice vznikly, a doufáme, že jsme zde netancovali naposledy.
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Country bál Borotín
13. 3. 2015
Je zde pátek 13. 3. a my doufáme, že nebude tragický, protože se opět chystáme do Borotína,
kde se chystá country bál. Jako obvykle nastává problém již při cestě, protože jako vždy
nemůžeme trefit jednu záludnou odbočku a také nelze zapomenout na zatáčku ,,ty krááávo“,
omlouvá se za ten výraz, ale tento úsek silnice nelze nazvat jinak. Ovšem po cestě jsme přišli
na pár nových poznatků a to například, že na písničce ,,Běží liška k Táboru“ opravdu něco
bude, jelikož jsme lišky potkali hned 2 a pokud víte něco o geografii ČR, tak víte, že se
Borotín nachází nedaleko Tábora.
Když jsme po náročné cestě dorazily, tak jsme museli vklouznout do naší studené šatny o
připravit se na náš dnešní první tanec, kterým byly Papoušci a tancovali je Bára, Verča,
Denča, Domča, Sáďa, Lucka, Bára Von. a Pája. Pak jsme zahájili country bál tancem
s návštěvníkama, kterým byla jak jinak než promenáda. Dnes nám hrála k tanci kapela
Patrola. Naším druhým tancem byl Bezďák a po něm následovalo Rocket ship. Pak pár
povinných i nepovinných fotek, posezení v šatně, pár tanečků a nakonec Kankán, zabalení
kostýmů a cesta domů.
Dnes jsme si potvrdili, že na pátku 13. opravdu není nic hrozného.

Skvělé publikum 
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Rybářský Sedlice
14. 3. 2015
Sobotu po Borotíně se konal rybářský ples v Sedlici a my jsme tam nemohli chybět, ať už
kvůli rybářům nebo kvůli tomu, že kapela Scéna, se kterou se často setkáváme, slavila 15
narozeniny. My jsme jim darovali dort s jedlou fotku na které byli jak Opice, tak Scéna. Ale
né, že bychom na plese jen slavili, čekalo nás i tancování.
Jako první si zatancovali naše děti v rozkošných kostýmech a s čelenkami, jejich tanec měl
velký úspěch. Na ples se s námi přijela podívat i Eva Táborská, tak snad si to také užila.
Prvním tancem velkých opic byly Papoušci, které jsme dnes tancovali v modrých sukních ve
složení: Bára, Verča, Edith, Šárka, Bára Von., Domča, Denča a Sáďa. Dnes jsme si celkem
zatancovali i mimo naše vystoupení jen tak a bylo to fajn.
Druhým naším tancem byl Bezďák (Zbyněk). Převlékání bylo dnes úplně stejně zábavné jako
v Sedlici vždy, za což může příšerná šatna, kde není možné pořádně odložit věci a ani se tam
pořádně nesvítí, o čemž by mohla vyprávět Verča, která si kvůli tomu zavázala na jeden
copánek modrou a na druhej zelenou mašličku, čehož si všimla až po tanci, diváci s toho na tu
dálku nejspíš všimnout nestihli. Třetím tancem bylo Rocket ship a pak už přišel na řadu
závěrečný Kankán.
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Country bál Radošovice
28. 3. 2015
Opět jaro a opět se v Radošovicích chystá Country bál, který již tradičně pořádáme s taneční
skupinou Rozálie. Tentokrát se o hudební doprovod postará kapela Poutníci z Brna. Přípravy
probíhaly jako pokaždé dlouho dopředu, výzdoba sálu a tombola se chystala v pátek večer.
Vše je ready a tak to může vypuknout. Kapela přijíždí, aparát stojí. Pomalu se u dveří začínají
objevovat první návštěvníci. Přijel i WOODY a Jirka Jaan. První tony od kapely přesně na čas
v 19.15 a ve 20.00 vše zahájily svým vystoupením Strakonické mažoretky Otavanky pod
vedením Verči Duchové, co by naši hosté. Ve stejné pauze ještě tančili malý stepaři z Rozálie.
Na pořádném country bále, a to ten v Radošovicích je, nesmí chybět promenáda . Přidali se
k nám i mažoretky
a tak byl sál pěkně
plný. Další tance
jedou a lidé se
skvěle baví. Další
přestávku
vyplňuje
předtančení
od
děti z dětského
domova
v
Kašperských
horách a Rozálie
Diana a Nikola
svůj duet. Opice
ukázali
tanec
Papoušci.
Opět
série písni od
skvělých
Poutníků. Parket je stále plný, protože na naše bály chodí samí super tanečníci. V další
přestávce opět tančí DD K.H. a pak Rozálie Zlatokopa Toma, Opice Rocket ship. Super
zábava pokračuje dál, někteří se ještě oblékají do čerstvě vyhraných výher v tombole. Třeba
super podvlíkačky. Další přestávka je opět taneční - opice mají svou premiéru nového tance
od Evy Táborské, kterému říkáme Kachny :-D. Rozálie předvedla ukázku line dance. V rytmu
country se blíží půlnoc a naše společné půlnoční překvapení. Nacvičený tanec ve společné
choreografii pod vedením Zdeňka Košty se opět velice povedl. Akorát na poslední chvíli
vypadla jedna holka a tak za Rozálii nastoupil náhradník :-D. Po půlnoci se vylosovala bohatá
tombola. Zábava jede dál až k půl druhé, kdy se sál vyprázdnil. Bál se opět velmi povedl a
těšíme na podzim na další.
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Obecní ples Čejetice
4. 4. 2015
4.4. byla sobota a my jsme jako obvykle vyrazili na ples, tentokrát do Čejetic. Dostali jsme
celekm příjemnou ač studenou šatnu, do které jsme vměstnali naše nepřeberné množství
kostýmů. Na ples přišlo mnoho návštěvníků a tak se nám tancovalo velice příjemně. Prvním
tacem, který jsme předvedli, byly Papoušci, které tancovaly Bára, Šárka, Háďa, Míša, Verča,
Denča, Kája a Domča. Což je na Papoušky opravdu netypická sestava, protože obvykle je
tancuje i Zbyněk, ale dnes se holt si chtěl flákat (jako vždy).
Dalším naším tancem byli Kachny, které jsme tancovali jen párkrát, vzaly jsme si na ně
zelené sukně. Pak jsme ještě předvedli Tornádo. A také jsme si zatancovali jen tak v kroužku
na hudbu od kapely a dokonce jsme něco málo z našeho oblíbeného country naučili i
návštěvníky. Nás předposlední tanec byl Rocket ship a poslední jak jinak než Kankán.
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Velikonoce s opicema
6. 4. 2015
Letos jsem zbyl sám. Večer jsem ještě na poslední chvíli sháněl, kdo by se mnou jel. No ještě,
že máme opičáky v Milevsku. Tak nakonec do toho jde se mnou Pepa. Sešli jsme se v 7 ráno
u DDM - Pepa odstavil auto a jelo se. První návštěva u Holmanů. Hned jsme narazili - já řidič
a Pepa Abstinent :-D no to bude den to všude vysvětlovat. No vyšlupat, shrábnout výslužku a
jedeme, druhá návštěva hned za rohem u Denči, pak výlet do Zadních Zborovic - ke
Stropnickým. Tam se dal čajíček a buchtička. Cesta zpět do Strakonic k Báře. Další k Domče
- opět vyšlupání a jako všude fotečka. Bohatá výslužka nám plní košíček. Edytka a Eda
rozespalá :-D. Malá návštěva do Rozálie k Bambáskům. a jedem dál.
Tentokrát opouštíme i hranice
kraje - Velké Hydčice a Míša ve
sém novém domově. Cesta byla
hodně dlouhá až do Hoslovic.
Mezitím i začalo sněžit. Zde v
Hoslovicích je spousta objektů v
vyšlupání:)
Terezka,
Bára,
Martina, ale i hafo dlaších.
Dokonce Renáto Santána si od
nás půjčuje pomlázku a také zde
dává za vyučenou. Z Hoslovic u
zbývá jen oběd v Česticích. Teda
oběd není to nejdůležitější, ale
jde o řízek :-D. Holky Nováků
jsme také vyšlupali - Verču
naposledy za svobodna. Řízky
jako vždy super a jelikož jsme děsný žrouti tak jsme jich ztrestal hodně. Po příjemném
posezení se vracíme do Strakonic, kde se nám probudila Kája :-D tak ještě vyšlupání Káji a
před DDM rozdělení výslužky. Super den jako vždy a unavený jedu odpočívat.
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Soustředění Vodňany
10. 4. 2015
Společné soustřední opiček a opic s Evou a Pavlem ve Vodňanech je poslední akcí před
mistrákem. Příjezd do Vodňan a hned první naše kroky nás vedou na večeři. Pavel přijede až
někdy za tmy tak se nejdřív najíme. Tradičná milá obsluha v restauraci U zlatého soudku se
na nás ze široka usmívala a donesla nám výborné jídlo zdejších kuchařů. Tradiční smažený
sýr či hermelín, ale i třeba kulinářsky náročnější záležitost jako třeba přírodní plátek :D. No
nic jak se dalo čekat - Pavel hned jak přijel se divil, že ještě nemáme po rozcvičce. Moc se
toho už večer nenatancovalo a tak vyrážíme za nočním ,,životem" zdejší vísky. No životem
bych to opravdu nenazval :D. Nějaký klubík, kde ani neví co je mochito :D. No nic - jídlo už
vůbec nikde nemají. Asi po 3 pivech se vracíme spát. Práce je hodně a energie není nazbyt.
Ráno přijeli i opičky a Pavel hned provedl rozcvičku a krokovku. Mezi tím dorazila i Evča.
Tak se tak střídáme - malý velký :) Mezi tím nějaký ten oběd a tančíme celý den. Večer s
dětmi hraji jednu hru a najednou se ozve křachot skla a Barunka probíhá skleněnou výplní
okna. Takže nás čeká cesta do Písku na pohotovost. Překvapení od opiček, které na Barču
čekalo v podobě uvítacích banerů a obejmutí bylo určitě zadostiučiněním k bolesti, kterou
měla na lokti. Večer se pustil film a všichni pomalu usnuli. I já - sice hodně pomalu, ale také.
Ráno se opět tancovalo až do odpoledne. Všechny soustředění moc bavilo a užili si ho. Byla
sranda jako vždy :)
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Dětská pyžamová párty
12. 4. 2015
Tradiční akce domu dětí a mládeže a nás se konala opět v sále DDM s kapelou W&C Pauza a
jejími hosty v neděli odpoledne. Už ve 2 se začli trousit první děti a v půl 3 bylo na sále
spousty dětí, které dovádí na písničky z pohádek, které jim kapela hraje. Hajný je lesa pán
nebo třeba dělaní dělání a skoro všechny písničky, na které si vzpomenete. O vystoupení se
postaral kroužek moderní gymnastiky a dámy z orientálních tanců. Všem dětem k zábavě
tradičně stačí pár gymnastických míčů a žíněnka a v 17.00 jsou unavení a rodiče je musí
pomalu odnášet domů, kde na ně čekají postýlky. Jelikož dnešní párty byla pyžamová tak je
jen uloží. Pyžamák se povedl a zase někdy nějaký uspořádáme.
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20. let Patroly v Hrdějovicích
18. 4. 2015
Osmnáctý den v dubnu slavila kapela Patrola z Českých Budějovic své 20. narozeniny, tato
významná událost se konala v Hrdějovicích, které jsou nedaleko Budějovic. A my jsme se
tam také vydali. Ačkoli jsme se tam vydali včas, tak již po příjezdu jsme si neměli kam
sednout, jelikož všichni měli stoly zamluvené a nám žádný nezamluvili, což nás samozřejmě
velice pohoršilo, a navíc jsme ještě zjistili, že budeme vystupovat až za 2 hodiny. Vůbec se
nám tam nechtělo čekat, a tak se alespoň Bára s Kájou, Verčou a Vašíkem, který se k nám na
dnešní akci přidal, vyrazili na pizzu. To byla mimochodem taky velice zábavná akce, protože
v první restauraci, kterou potkali, dělali pizzu jen mraženou, kterou s díky odmítli a vydali se
hledat dál. Jeli dlouho a dlouho, přes kopce, lesy, řeky, pole, jeli cestou i necestou až se
dostali do města, jehož jméno si nikdo z přeživších již nepamatuje, kde se nacházelo hned
několik pizzerií (opravdový ráj). – Hej Báro, to byl Týn nad Vltavou :D (Verča) A tak si
jednu vybrali a tam si ještě vybrali skvělý stůl vedle akvária s opravdu kuriózní rybou, a tak
při čekání na pizzu měli o zábavu postaráno. Mezitím se ještě Lucka s mamkou a Aničkou
vydali do Budějovic na jídlo. A ostatní prostě jen tak postávali a nudili se.
Po napínavém vyprávění o tom, jak probíhalo hledání vytouženého jídla, bych se opravdu už
měla vrátit k tomu, kvůli čemu jsme se do Hrdějovic vypravili, a tím byl pochopitelně tanec.
No a pak jsme se dostali i k tomu tanci, jako první jsme zatancovali Papoušky, které
tancovaly Bára, Verča, Kája, Lucka, Sáďa, Pája, Denča a Domča. Jo a taky nám mezi tím
někdo sehnal stůl i se židlemi i když nebyl nic moc, co si budeme nalhávat, ale alespoň něco.
Po nás vystupovala ještě předali Patrole dort, který se jim tak líbil, že s ním Lucka musela
nejprve obejít celý sál a všem ho ukázat. Taneční skupina starších paní, které předvedli
clogging. Pak jsme přišli na řadu zase my, s naší barevnou Jesusitou v podání Báry, Verči,
Káji a Denči. Poté hrály kapely, alespoň myslím, že jich hrálo víc a lidé tancovali jako o
život, což nutně nemusí být jen metafora, pokud zvážíme věk některých účastníků. Ovšem my
jsme na tom dobře a tak jsme si dali ještě Rocket ship, který tancovaly samé holky
(překvápko!!!). Jo a mimochodem, Verča si z tohoto vystoupení odnesla výron v koleni:D

Opičky a
Blueberry
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Salve charitas Strakonice
23. 4. 2015
Ke Strakonicím dlouhá léta patří neodmyslitelně v tomto čase festival Salve Charistas.
Několikadenní koncertní program mentálně postižených a jejich uměleckých seskupení vždy
večer doplňuje zábava pro účinkující. A ne náhodu 23. 4. 2015 je večer v duchu country. V
městském domě kultury ve Strakonicích se v 19.00 sešlo několik desítek hostů, včetně našeho
pana Starosty Břetislava Hrdličky. Vše odstartovali strakonické mažoretky Otavanky a hned
po nich DJ pustil muziku. Parket byl v mžiku plný. V přestávce máme vystupovat my. Počkali
jsme si na povel a nastupujeme v tancem Slováci a po převlečení a pár slovech od pořadatelů
ještě s tancem Zuzana. Večer se hostům velmi líbil-je super vidět šťastné tváře lidí, kteří se
umí bavit.
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Country tance Nadějkov
Country tance tancují i v Nadějkově a někdo z nás občas s nimi…
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Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu
7. – 10. 5. 2015
V roce 2015 se o pořádání Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu přihlásili Opice –
teda spíš Zbyněk. Přípravy byly velmi dlouhé, začaly sháněním vhodného města a prostor a
protože Strakonické vedení nemělo úplně příznivé podmínky, rozhodl se Zbyněk uspořádat
mistrák ve Vodňanech, kde to bylo podle mě vážně super. Dále se sháněli granty, dotace a
sponzoři. A zařizování asi milionu věcí, co prostě nesmí chybět. Během celého týdne už se
připravovalo rovnou na místě – podium, hlediště, šatny, reklamy,….a až někde v poslední
řadě naše prostorové zkoušky, protože my se taky rozhodli soutěžit. A to hned se třemi tanci –
Papoušci, Rocket ship a děti také se svým tancem. – o tom, jak jsme dopadli netřeba mluvit…
Celá akce se rozjela ve čtvrtek v 17,00 hodin – příjezd prvních soutěžících, registrace,
ubytování a prostorové zkoušky. A nekonečné vysvětlování – že ty razítka, která dostávají na
ruku, opravdu vidět nejsou, ale ukáží se pod UV lampou :D
Celý pátek a sobota byla zasvěcená soutěžení a hodnocení poroty, ale nechyběl ani
doprovodný program – páteční táborák u DDM, Jimmy s Marsem, večerní hraní na kytary,
sobotní westernový den, koncerty country kapel, večerní velký country bál.
A v neděli nás čekal úklid, úklid a úklid…Organizace náročná, ale příště do toho půjdeme
zase
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50. let založení ZŠ Čestice
16. 5. 2015
16. 5. slavila Čestická základka 50. let od založení, byl to oficiální program, na kterém
mluvili různí lidé, leckomu se děkovalo a byla připravená i výstava různých prací čestických
žáků. Jeliko my jsme na čestické základce vznikli, tak jsme tam taktéž byli pozvaní, abychom
něco předvedli, i když od té doby uteklo již hodně času a jediní kdo si ještě pamatují naše
fungování v Česticích jsou Verča, Bára a samozřejmě Zbyněk. Kromě nás tam kulturní
program tvořili ještě členové nějaké folklorní kapely, děvčata z Volyně tancující irské tance a
nějaké malé holčičky, které tancovali lidové tance. My jsme se museli sejít dřív, jelikož jsme
ještě potřebovali zkoušet (jako vždy vše na poslední chvíli), naštěstí jsme měli k dispozici
místní tělocvičnu.
Vzali jsme s sebou i Vojtíška s Andrejkou, protože Vojta chodí do Čestic do školy. A my
velké opice jsme si připravili hned 4 tance, což znamenalo, že jsme měli fofr s převlékání, ale
už jsme naštěstí zvyklí. Zatancovali jsme Papoušky, Jessussitu, Bezďáka a Rocket ship. Na
tom všem se podíleli Bára, Verča, Edith, Šárka, Denča, Zbyněk, Pája, Kája a Háďa. Doufáme,
že jsme se líbili.
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Country bál Doubravice
21. 5. 2015
Co s načatým pátečním večerem?. No tak nejlépe někam na Country bál. Kamarádka Míša
nás pozvala, abychom u nich v Doubravici zatančili. K tanci a poslechu zde hraje BlatenskoPísecká kapela Šumíci. Ze začátku zde moc lidiček není, ale postupně se sál plní a tancuje se
o stošest :) . Naším prvním vstupem byl tanec Zuzana :), pak lehká výuka, promenáda a rufus.
Tanečníky na parketě to moc bavilo. V další přestávce ukázka Jessussity a opět výuka. Sál se
mezitím zaplnil a lidé se skvěle baví. Při výuce se jich zvedlo zase víc. Poslední dvě
vystoupení tanec Slováky, Irsko a jelikož je hodně hodin - pojedeme domu.
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Country a bluegrass nad Berounkou
30. - 31. 5 2015
Pátek:
Na cestu na Berounku jsme měli sraz u DDM v 16:00. Už když jsme přijížděli, tak
Verča povídá ,,Jsem zvědavá, jak sem ten autobus zajede“. Nevšimla si totiž, že autobus už u
DDM stojí, asi byl malej no :-D. Pak jsme nanosili kostýmy a všech 11 lidí a pes se nahrnuli
do autobusu. Kája s sebou vzala svého nového psa, Charlie. Po cestě se mnohokrát projevila
Káji šikovnost, poprvé tím, že když vyndala z kabelky půl litrovou coca-colu, tak začalo
všude okolo stříkat, jelikož jí prořízla žiletka, kterou měla Kája z nepochopitelného důvodu
v kabelce. Když sušila kabelku, tak ještě zvládla vyklopit kiwi, které měla nakrájené
v krabičce.
Když jsme dojeli do kempu U jezu, tak jsme si vyndali všechny věci a začali jsme
stavět stany do půlkruhu. Výsledek
nic moc. Potom jsme šli obhlédnout
situaci, kde co vaří – jen klobásy. Pak
se všichni najedli a usadili jsme se u
stanu, kde se vyhrávalo. Pak začalo
kapat, potom pršet a nakonec
nehorázně chcát, čímž vypukla
všeobecná panika, stany vlály a lidé
mokli. Všichni se nahrnuli do
velkého stanu, kde bylo třeba držet
plachty. Když to alespoň trochu
ustalo, tak jsme se všichni vydali do
stanů (kupodivu žádný neulétl, ale
nebyly vždy zrovna suché).
Sobota:
Ráno jsme vstávali okolo 7 hodiny, čemuž se Kája po půl hodině fakt divila. Všichni
kromě Báry byly prasata a usoudili, že když jsou u vody a trošku omokli, tak se nemusí mejt,
ale aspoň si teda vyčistili zuby (uf!). Do 10 hodin jsme se jen tak povalovali, protože zase
začalo pršet, ale pak jsme se přece jenom museli začít připravovat na vystoupení. Dnes s námi
vystupovali ještě 2 další skupiny, které tancovali břišní tance (asi si říkali orientální
tanečnice).
Jako první jsme tancovali Slováky. Myslím, že měli větší úspěch než vlnící se bříška
břišních tanečnic, zjevně proto, že bříško je v tomto případě velice jemný výraz. Zbyněk se
snažil být na nás hodný a tak nám k snídani objednal 30 rohlíků u paní Křišťanové, která dnes
se svou kamarádkou přijela. Ale jelikož dorazili až okolo poledne, tak rohlíky leželi ještě
večer nesnědené. Co ovšem zmizelo hned, byli toasty, které nám také přivezly a stejně tak
vepřové řízky. Pak jsme během dne tancovali ještě Santa ritu, Zuzanu, Jessussitu, Rocket
ship, Irsko, Papoušky a Kankán. Velice nás překvapilo, když si někde před Irskem partička
opilců všimla, že se převlékáme přes stanem a měli z toho hroznou srandu, kdyby si toho
všimli už dopoledne, tak o nich nenapíšu ani slovo. Dnes si velký potlesk zasloužil pán, který
byl i za nepřízně počasí vlézt do řeky, aby vylovil nějakou blíže nespecifikovatelnou modrou
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krabici. Je třeba zmínit, že Zbyněk si s sebou vzal koloběžku, na které všichni jezdili na
záchod. A když jsme u těch záchodů, tak bych rozhodně nedoporučovala chodit na záchod
v kempu U jezu v noci, nikdy nevíte, co se tam zrovna bude dít. Bára se i tentokrát rozhodla
neničit své odhodlání a šla se vykoupat do řeky, letos jí doprovodily Žanda (která jela na
Berounku prodávat medovinu), Pája a Háďa. Doufám, že příští rok už do toho půjdou všichni.
Pak jsme si šli do kiosku dát něco mastného k večeři a také popít.
V neděli už
jsme toho naštěstí
neměli moc na
práci, jen jsme
museli vstát, zabalit
si věci a stany a
nalodit
se
do
autobusu.
Což
vlastně bylo celkem
dost práce. Holky si
také ještě koupili
fialová
trička
s názvem akce. Jo a
také jsme si ještě
museli udělat pár
fotek a vyvenčit
Charlie (i když ta se
celkem venčila sama). Po cestě domů jsme se ještě zastavili v Mníšku pod Brdy na něco
dobrého k obědu, nejprve nás zmátla jedna kavárna, u které byl nápis restaurace, restaurace
totiž byla v horním patře, ale byla zavřená. Pak jsme našli jednu dobře vypadající italskou
restauraci, ve které bylo jídlo vážně dobré, ve výběru vedla pizza a těstoviny, no a pak už
jsme se opravdu vydali po tomto náročném víkendu domů.
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Hrad žije tancem Strakonice
6. 6. 2015
Toto je již tradiční akce, kterou pořádá DDM a je to vystoupení kroužků, Které se koná na
nádvoří Strakonického hradu pod Rumpálem. Tentokrát se akce konala 6.6. Opice i malé
Opičky se sešli nejprve v DDM, kde si děti vyzkoušeli jsou sestavu a všichni se převlékli do
kostýmů, ve kterých tancovali, jelikož i velké opice dnes předvedli jen jeden tanec, kterým
byly Papoušci, které předvedly Bára, Verča, Kája, Pája, Šárka, Domča, Háďa a Sáďa. Kromě
nás na hradě účinkovali breakeři, mažoretky, disco, roztleskávačky, což možná měla být
moderní gymnastika a prostě spousta jiných kroužků. Jako obvykle se této akce účastnilo jen
málo diváků a ti byli především rodiče účinkujících.
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Vystoupení v Seniorzetum České Budějovice
12. 6. 2015
12. 6. 2015 se Opice vydali do Českých Budějovic, kde je čekalo vystoupení v seniorském
domě. Byla to příjemná akce, která se konala venku. Hrála tam i kapela. Na první pohled bylo
jasné, že mají v domově velice příjemné pracovnice a tak je o staroušky dobře postaráno. My
jsme si pro dnešek připravili 4 vystoupení. Prvním byly Slováci, které tancovaly Bára, Kája,
Domča, Kuky, Háďa a Bára Vondroušů. Pak jsme si se seniory, s místními pracovnicemi i
jinými návštěvníky zatancovali pár country tanečků. Pak přišlo na řadu vystoupení jakéhosi
pistolníka v příšerné oranžové košili, jeho vystoupení už naštěstí tak příšerné nebylo.
Musím pořadatele akce pochválit za občerstvení, protože tak byl v altánku připravený raut, ze
kterého jsme si také mohli nabídnout. A byli tam samé mňamky, třeba takový meloun nebo
zákusek či točená kofola
vždy přijdou k chuti, to
bychom si přáli na každém
vystoupení. Dalším naším
předtančením bylo Irsko,
které tancovaly Bára, Kája,
Kuky a Háďa. Bára dnes
měla opravdu na pilno,
protože jako další byla
Santa rita, kterou tancovala
se Zbyňkem, který se do té
doby jen flákal. No a pak
ještě Bára musela jít dělat
asistentku tomu chlápkovi
v oranžové košili, který se
teď rozhodl stát bičařem a
potřeboval někoho, kdo
mu bude držet papír (v rukou), tyčku (v puse) a podobně, naštěstí nic nepokazil a tak jsme
ještě na závěr mohli jít zatancovat Kankán v podání Bára, Káji, Kuky a Hádi. Doufáme, že se
všem naše předtančení líbilo.
Po cestě domů jsme se ještě zastavili v Bauhausu, kde si Kája koupila něco pro domácí kutění
a my jsme koupili sklo na Verči svatební obraz od opic. Bohužel sklo v celku nedojelo ani do
Strakonic.

78

Závěrečný koncert DDM Strakonice
16. 6. 2015
Závěrečný koncer DDM se konal 16.6. a my jsme na něj opět povinnĚ museli. Za sebe musím
říct, že opravdu nerozumím tomu, proč se tako akce vůbec koná, jelikož jediní lidé co na ní
chodí, jsou rodiče vystupujících dětí a ty už své ratolesti přece viděli na hradě. No pokud to
opravdu všechny baví, tak ať si to pořádají, ale opravdu nevidím smysl v tom, proč tam nutí
nás – velké Opice vystupovat, když tam stejně nikoho nezajímáme.
No, ale fajn, tak jsme tam prostě byly a byly tam s námi i malé Opičky, které tancovali svůj
mix country tanečků, jak line dance, tak ve dvojicích. My jsme tentokrát předvedli Jessussitu
(Bára, Kuky, Denča, Háďa) a Irsko (tytéž). Samozřejmě jsme profíci, tak nikdo s návštěvníků
nepoznal, že jsme zde z donucení.
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Svatba V+V
20. 6. 2015
Tamtamtadáááá Tamtamtadáááá Tamtamtadáááá tamtamtadádádadádáááááá :D No asi tak
nějak zní svatební pochod. Ano v opicích máme druhou svatbu. Verča (Nováková) si bere
Vaška (Kaskouna). Uteklo to jako voda a datum 20. 6. 2015 se přiblížil. Jelikož se sluší a patří
udělat pořádný svatební dar, jedeme tančit :D. Sraz byl v (10-9?) u zámku v Česticích, kde se
na zahradě ten velký den koná. Jelikož Verča i Vašek jsou oba v obci velmi aktivní tak jejich
svatba bude takový malý multikulturní zážitek. Jsou zde hasiči, kteří nám velmi ochotně
půjčují šatnu. A dále holky z Podlešáku. Hostů je zde hafo, i třeba děti ze školky v přírodě. Už
chybí jen svatebčané a pochopitelně nevěsta a ženich. A už přijíždějí - průvod aut vjíždí na
nádvoří zámku. Verča vystupuje, a i Vašek. Moc krásné šaty . Ještě jdou někam do
kanceláře si roztrhat občanky. A už se spouští muzika a ze dveří zámku vychází nejdřív
ženich, pak po chvilce Verča s tatínkem. Super. Obřad je venkovní a tak všichni stojí kolem.
Povídání oddávajícího - ANO a ANO a pusa a je noha v nohavici :) Obrovská řada gratulantů
a mezitím zde roste brána ze stříkaček, kde stojí čestnou stráž hasiči. Na konci musí Vašek s
Verčou vypít pivo, vyplatit se z koule na noze a uhasit auto. A teď už jdou na řadu opice.
Nejprve předáváme svatební dar (fotka s MONEY), gratulujeme a pak Verču bereme na
tanec. Jelikož asi máme všichni Tornádo nejradši, je pro dnešní slavnostní příležitost zvolen
právě tento tanec. No velmi zajímavé to tempo v těch obrovských šatech. To Bára, co by
svědek a sestra to má jednodušší. No a pak musí do kola i Vašek - na Zuzanu se s námi
přidalo i několik dalších hostů. Super. :) Další na programu je Podlešák. Opět tanec a zpěv. I
Vašek se musí zapojit. Po skončení všech kulturních vložek se jdeme fotit - to by nešlo bez
společné fotky. Fotit s nevěstou se chce opravdu každý, Vašek lítá vzduchem. Když je vše
vyfoceno - Verča odjíždějí na oběd a my také. Nezbývá než popřát - hodně Štěstí
Novomanželům :) :) :)
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Rodeo Hoslovice
20. 6. 2015
Rodeo Hoslovice je nedílnou součástí kalendáře opic každý rok. Letošní první rodeo se koná
krásný slunný den a tak je zde i spousta diváků. Opice mají první vstup ve 14.30 a v 15.00
přijedou opičky. Takže po lehkém obědě ve zdejší hospodě ,,U starého kance" se přesouvám
do areálu. Holky se převlékají, ale jelikož má dnes Verča svatbu tak je nás tady malinko
méně. Tančíme tedy Slováky. V písku je to super, holky jdou vždy bosy. Jelikož naše vstupy
vyplňují přestávku, když se přestavuje aréna, tak nám při tanci jezdí za zády třeba traktor s
ohradou nebo tak. Dan Šoltys a Aleš Baudis, co by zkušení komentátoři zdejších rodeí nás
kulantně uvedli a můžeme tančit. :) Terezka pak ještě holky použila jako předávače cen
jezdcům. Těm se to pochopitelně líbí, když mohou dát pusu několika holkám po sobě. Velké
opice jedou domu a mezitím se zde objevují opičky. Jelikož je spousta času do jejich
předtančení jdeme na procházku k poníkům a hříbátkům. Cestou zpět se trošku zakabonila
obloha a lehký letní deštík se spustil z oblohy. Jelikož chci opičkám ukázat, jak nezmoknout,
začínám kličkovat mezi kapkami deště. To se mě daří jen chvilku a najednou mě to
podklouzlo a já se kutálím z kopce dolů. Tak holt se musím převléknout. Je to akorát na druhé
naše vystoupení a o to se dnes starají opičky. Super jak jim to v tom písku nejde. Ještě
společná fotka s Terezkou a můžeme domů. Rodeo se vydařilo a všem jezdcům se výkony
moc povedli ke spokojenosti diváka.
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Stužkování deváťáků ZŠ Dukelská
24. 6. 2015
Společné vystoupení s taneční skupinou Rozálie v Kulturním domě Strakonice na akci
základní školy Dukelská ve Strakonicích si objednala od nás paní učitelka Babková. Naše
vystoupení má být obohacením slavností aktu, kdy se stužkují deváťáci. Máme s Rozálií
společnou šatnu a tak je docela živo. První vystupují Diana s Nikolou svoje cloggové duo,
pak jdeme my se Zuzanou, následuje Kačka s Míšou a opět duet, malé opičky :), Andera
Sosnů a její Pirátská, Jessussita a opět duet, Slováci, velká skupina od Rozálie, Irsko a pak
malá skupina, co by mistři republiky. Podobná pásma jsou nejen tanečně náročná, ale i
divácky. Po zasloužené práci jdeme na společný oběd.
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Rožnění prasete s klienty denního stacionáře
Řepice
26. 6. 2014
26. 6. 2014 se opět konala velkolepá akce pořádaná Denním stacionářem, která má již
dlouholetou tradici, a to TRADIČNÍ ROŽNĚNÍ PRASÁTKA. Již několikátým rokem jsme se
sešli v panském dvoře obecního úřadu Řepice, abychom si užili den plný zábavy. Uživatelé
Denního stacionáře celou akcí žili již několik týdnů předem- ve výtvarném atelieru tvořili
pozvánky a pečlivě se na celou akci připravovali a samozřejmě také těšili. Hned ráno v den D
vyrazila skupina těch, co se chtěli aktivně podílet na přípravě- někteří pomáhali napichovat
prasátko na rožeň, jiní prasátko potírali připravenou marinádou, přikládali do ohně,…
Za nimi po chvíli dorazila skupina dalších uživatelů, kteří si z cesty do Řepice udělali
turistikou procházku. Po příchodu na místo určení si každý odpočinul po cestě, a začali jsme
si pomalu užívat zábavné odpoledne- někdo poslouchal hudbu, jiný tančil, další popíjeli kávu,
jiní pomáhali a pozorovali pečení prasátka, někteří si kopali s míčem, jiní využili další
zábavné disciplíny……..Před příchodem prvních hostů si všichni společně zazpívali
s kytarou.
Prasátko se již pěkně otáčelo, peklo se na ohni a do panského dvora začali přijíždět hostéuživatelé a jejich rodiče, rodinní příslušníci, přátelé Denního stacionáře, dobrovolníci a
sponzoři. Všichni se dobře
bavili, popíjeli vychlazené
pivo
a
tančili.
Ke
společensko-zábavnímu
odpoledni přispělo také
vystoupení spolku, které si
říká „Řepické babči“, a
samozřejmě naši milí ze
skupiny Osm a půl opice,
kteří opět měli tu snahu
naučit nás několik tanců.
Všichni jsme se dobře
bavili, tancovali, zpívali a
ochutnávali
chutné
prasátko.
Opět máme za sebou další
vydařený ročník. Moc
děkujeme obci Řepice za poskytnuté zázemí, p. Věrce Mráčkové za velikou ochotu, Janě a
Jirkovi za milou obsluhu, Bořkovi a p. Slavomíru Krylovi za obstarání všeho kolem prasátka.
Díky patří i všem účinkujícím a také všem, kteří nás podpořili !!!
Pracovní tým DST
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Western Week
13. – 17. 7. 2015
Rok s rokem se sešel a my v DDM opět očekáváme příchod táborníků. Je pondělí ráno asi
7.30 a s Verčou a Áďou jsme se sešli v DDM. Táboru předcházeli pochopitelně veliké
přípravy. Teď již ale chodí děti a vše může začít. Známé tváře z loňského roku pochopitelně
nechybí, ale také spousta nových dětí. Celkem 30 :) Když jsou všichni na místě tak děláme
nutné poučení o bezpečnosti a
seznámení s programem. PO té si bere
Verča na povel seznamovací hry. Celé
dopoledne sedíme a třeba si házíme
míčkem atd. A pak si s dětmi vyrábíme
koně. Tyčka a ponožka, dva knoflíky a
kousek nití a vše se může vyrábět. Děti
to baví a každý má super koníka.
Hrajeme různé hry i venku. Mezitím
přijíždí oběd. Holandský řízek nikoho
nemůže urazit. :) Odpolední program se
přesouvá na CEV na podskalí, kde je pro
děti připravené překvapení. Mezi tím
máme na hradě slíbenou prohlídku ZOO
s minikozičkama. Děti krmí a hladí si zvířátka. Fotka s hlídačem a jdeme dál. Rozvěsil jsme
po zahradě pro každého klobouk. Seřadili jsme děti podle velikosti - nejmenší je jako i loni
malá Nicole. Postupně je pouštíme, aby si každý spravedlivě našel jeden. Pak zde hrajeme
ještě indiánkou vybíjenou a Morovou ránu s ocásky. Odpoledne rychle utíká a my musíme jít
zpět. První den utekl jako voda a děti jdou domů. Příměstské tábory jsou jako školka .
Den druhý ráno se opět scházíme v DDM s dětmi. Dnešní program je výlet do Volenic na
farmu Mefisto ke Kačce Purtlové. Kde se děti svezou na koníčkách a opečeme si buřtíky.
Bohužel nám počasí úplně nepřeje. Ale co se dá dělat. Na parkovišti máme připravený náš
autobus, co nás doveze až na místo. Na farmě Mefisto jsou na nás již připravení a můžeme
začít jezdit. Nejdříve stručná přednáška o koních a sedlech a pak se na 5 koní dávají sedla a
můžeme začít jezdit. Velká louka a vodiči chudáci chodí kolem dokola, aby se každý svezl.
Mezitím ostatním dětem jako program posloužili místní psi, kteří jsou velmi přítulní. Když
jsou všichni svezení tak jdeme rozdělat oheň :) sice nám do toho trošku prší, ale to vůbec
nevadí. Každý si dá buřtíka a někteří i chleba nebo třeba rohlík. Rozloučení s farmou Mefisto
společnou fotkou a vyrážíme na autobus. Cestou se ještě stavíme na dětském hřišti, protože
máme docela ještě čas. Bohužel opravdu prší. Cesta zpět v autobuse je hned za námi a my
jdeme do sálu ještě hrát hry. Rozházené pexeso a pak chyť si svého Zbyňďu a pořádně
pomaluj. To je oblíbená aktivita. Letos se to zvrtlo a byli pomalovaní snad úplně všichni (a
úplně všechno). Ještě se udělalo chvilku hezky a tak jdeme na louku vedle DDM hrát
přetlačovanou. Mezi tím se již trousejí rodiče a odvádějí si děti domů. Druhý den je za námi.
Nikomu se nic nestalo :D a my už se těšíme na středu.
Dnešní program je celý umístěn do DDM a ti co mají zájem tak mohou přespat a večer bude
pyžamová párty. Začínáme program oblíbenými sálovými hrami, jako třeba sesedání se na
sebe. Pak byla vyhlášená soutěž o nejhezčí obrázek :) křídou na zem. Křídy a barev je docela
dost tak si každý vzal své 3 metry čtvereční a pustil se do díla. Nejkreativnější obrázky jsou
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většinou ty nejjednodušší. Kdo měl dokresleno tak se pustil do výroby lapače snů. Mezitím
přijel oběd. Polední klid než přijdou opice a bude se tančit. Nejprve vystoupili malé opičky a
pak se šlo tančit. Některé to nebavilo a tak s nimi jdeme hrát hry ven. Ostatní tančí. Opět
nějaká ukázka, tentokrát jessussita. Odpoledne se posunulo a některé děti chodí domu a ty co
zůstávají tak jdeme péct perníčky. Super zábava když se peče, kdo by to řekl. Mezi tím nám
přijela večeře - pizza. PO večeři a dopečení se pouštíme do pyžamové párty. Polštáře a
spacáky létají po celém sále. Makaréna, ptačí tanec a podobné songy :). Hra na židlovanou, je
také parádní zpestření. Únava je už značná tak si pouštíme film a děti pomalu usínají. I my
usínáme - docela náročný den a to nás ráno čeká výlet do Hoslovic.
Budíček v 7.00 je opravdu krutý, ale snídaně a příchod ostatních se blíží. Autobus na nás opět
čeká na parkovišti a tak se přesouváme do Čestic. Procházku od Čestic vyplňujeme různými
hrami. Cesta vede kolem Hoslovického mlýna, kde nás čeká prohlídka pod vedením pana
mlynáře. Pohádka o vodníkovi některé děti opravu ještě děsí. Malá svačinka a jdeme do
penzionu ,,U starého kance" na svíčkovou. Příjemná obsluha a pochopitelně i kvalitní jídlo.
Na ranči máme být ve 13.00 tak chvilku odpočíváme. Prohlídka ranče je tentokrát netradiční
pod vedením předáka Karla Šamala. Děti nejprve svezl na voze taženého Lucinkou a ostatní
se mezitím vozí na koních. Když jsou všichni svezení tak se jde na komentovanou prohlídku.
Zde nám Karel ukazuje napáječku, kozičky, seník, značkovačku, a jednotlivé koně ve stáji.
Všechny koně otvírá a to budí respekt, když se kůň postaví na nohy. Prohlídka byla super a
zajímavá. Ještě se cestou z ranče zastavíme na nanuk a už pospícháme na autobus. V DDM
jsem akorát na konec dnešního dne . Unavené děti jdou domů a my jdeme připravovat
stopovačku. Letos bude jiná než loni. Prošli jsme celou trasu a je skoro tma. Jdeme spát ať
jsme na poslední den plni sil.
Pátek - už poslední den - škoda. Děti se schází a my zatím připravujeme pro ně poslední den.
Když jsme všichni, můžeme vyrazit na cestu za pokladem. Jelikož už první zpráva je
šifrovaná trvá to chvilku, než vyrazíme. Jdeme směrem ke Stonehenge. Kde nás čekal další
úkol, bylo to udělat lidský kruh kolem dokola. Docela se to povedlo. Cesta nás dál vedla k
nemocnici, kde se muselo projít areálem, takže v úplné tichosti se prochází přes. Další úkol
byl přenést svého kamaráda zraněného přes poušť. Pomalu se přesouváme k půlce naší
stopovačky. Hotel Garnet, kde si musí přepadnou kovboje (naší Dášu). aby dostali oběd tak
museli spoutat a pustit se do ní. Luxusní smažený sýr a brambory. Malá přestávka a
pokračujeme ve stopování. Na CEV na nás čeká poklad - děti se vrhli do zahrady a hledali
poklad. Našli - každý od nás bandity dostal Plyšovou opici a pamětní list tábora. Den poslední
je i dnem slavnostním - jsou
pozváni rodiče na společné
hry a kluci z kapely Scéna,
aby nám u ohně zahráli.
Rodiče hry velmi baví a
odpoledne je super. Pečeme
butříky a povídáme si. Tento
super tábor nám končí děti
pomalu odcházejí domů a
my jdeme uklízet do DDM
:). Těším se na další rok,
snad bude tak fajn jako ten
letošní.
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Country taneční hotel Garnet
V létě probíhaly country taneční místo v DDM na terase hotelu Garnet…
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Slavnosti cheba Lenora
26. 7. 2015
26.7.2015 jsme se zase po roce vydali na slavnosti chleba v Lenoře. Je to moc pěkná akce, na
které jsou i trhy. Ovšem my jsme přijeli, až když už trhy skončili, takže Verča, která si
zamýšlela koupit keramické zapékací mističky, měla smůlu. Už při příjezdu jsme potkali
kapelu WC Pauza, u které nás zaujalo jejich nově vytuněné auto. Měli zadní okno přelepené
folií. Za ztrátu skla mohli nedávné kroupy.
Nastěhovali jsme naše kostýmy do šatny, která byla v knihovně. Tato šatna je fajn, protože se
tam člověk nemůže nudit. Jako první tanec jsme ukázali Slováky, které tancovaly Bára,
Verča, Bára Turků, Šárka, Sáďa a Háďa. Po nás přišly na řadu Andrejka s Kačkou, které zde
zastupovaly naše mrňata, a zatancovali mix country tanečků. Pak přišlo čekání na Jessussitu,
při kterém si Bára se Sáďou našli super zábavu. Šly se sklouznout na obrovskou nafukovací
skluzavku, která v té době byla plná dětí, takže se tam v dlouhých mexických sukních skvěle
vyjímaly. Když odsud šli pryč, tak si všimly cedule, která hlásala, že atrakce jsou pouze pro
děti do 15 let (asi by tu hranici měli zrušit, vždyť jak skluzavka tak holky přežily). Pak jsme
tedy ve složení Bára, Sáďa, Šárka a Verča zatancovaly Jessussitu a už jsme se mohli jít
převléct na Irsko. To ukázaly Bára, Verča, Háďa, Šárka, Sáďa a Bára Vondroušů. Týjo
koukám, že toho Zbyňka máme opravdu jen na řízení. No a pak přišel ještě na řadu Kankán a
vy můžete hádat, kdo ho tancoval (malá nápověda: Zbyněk to nebyl). :-D
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Country Malá Lečice
1.8. 2015
Původně jsem tento článek chtěla napsat Zbyňkovo stylem, ale již po pár větách mi došlo, že i
když se snažím, tak to tak stupidně napsat nedokážu a tak jsem to musela přepsat. A tak se
omlouvám, že zápis z této akce bude delší než 6 řádek.
Asi si říkáte, kde je sakra Malá Lečice, no, my jsme si to po cestě také říkali. A teď to víme:
za velkou louží (vážně
nemyslím moře). Jinak
než přes louži se totiž
na louku, kde se akce
konala, nedalo dostat.
Tato akce byla vlastně
festival, takže již když
jsme
přijeli,
zde
vyhrávali nejrůznější
country kapely. Abych
nemusela říkat, kdo co
dnes tancoval, tak vám
prostě povím, kdo
všechno sem dorazil:
Bára, Verča, Zbyněk
(takhle to vždycky
začíná), pak Šárka,
Sáďa, Pája, Dáša, Lukáš.
Po příjezdu jsme si nejprve museli najít klidné místo, kde jsme mohli zkoušet. Při tom jsme
objevili skvělou lávku, na které se dalo sedět, pít pivo a přitom měl člověk výhled na akci. Při
zkoušení Lukáš šlápnul do hovna (no dobře, jen málem) a Báře se chtělo čůrat, což je
v overalu docela problém. :-D Taky jsme na naší zkušební louce překáželi bandě cyklistů,
kteří zde zrovna projížděli, ale bylo zajímavé je sledovat, jak přejíždějí přes lávku a někteří
přes potok, který pod ní tekl.
Jako první jsme dnes
představili Jessussitu a
jíž u ní jsme zjistili, že
dnes se nám nebude
tancovat moc dobře,
zaprvé byla louka moc
veliká, tak jsme si tam
připadali
poněkud
opuštěně a hladně tam
byli veliké nerovnosti.
Což se potvrdilo hned
při
dalším
tanci,
kterým byli Slováci, a
Dáša si při něm zvrtla
kotník. Naštěstí je to
silná žena, tak mohla
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zatancovat i další tanec, kterým byla Zuzana. Poté jsme také něco naučili návštěvníky. Kromě
tancování jsme dnes měli na starost i prodej tomboly, do čehož se pustily Bára s Verčou. Pak
jsme zatancovali Irsko a Papoušky.
Pak k nám přišla taková neznámá ženština, která nám pochválila naše kostýmy, ale prý
bychom měli něco udělat s kostýmy pro Zbyňka a Lukáše, kteří nám to jimi naprosto kazí. No
jelikož pánské kostýmy jsou vzhledem k našim dámským tričkům mnohem promakanější, tak
soudíme, že o tom paní nic moc nevěděla. Jo a také se k nám do skupiny pokusila nacpat
svého syna, který byl velice mladý a měl mnoho svalů, což hned upoutalo Páju a šli spolu na
procházku (tady se někomu zapalujou lejtka). No a pak už jsme se pustili do Kankánu ve 3
lidech, po kterém jsme se mohli vydat na dlouhou cestu domů. Malá Lečice kromě toho, že
byla za louží, totiž byla u Prahy.
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Soustředění DDM Strakonice a soutěž o obec
roku 2015 Cehnice
2.-5.8.2015
2. – 5. srpna se konalo naše typické letní soustředění. Na první 2 dny byl pozvaný Pavel
Lhotský, který pro nás měl připravený nový tanec, kterým byl tentokrát valčík pro 6 holek
(Zbyněk neuposlechl naše rady, že by tanec měl moci zatancovat i on). Z praktických důvodů
jsme se tedy hned po důkladné rozcvičce pustili do nácviku valčíkových kroků, což naštěstí
nebyl tak velký problém, protože valčík s holkami celkem už nějakou dobu zvládáme. Do
základní sestavy tance se dostali pochopitelně Verča, Bára, Kája, Šárka, Sáďa a Háďa. Na
soustředění nás bylo
ovšem víc a tak ostatní
měli
jiný program
v horním
sále.
Na
obědy jsme při tomto
soustředění chodili na
Splávek, kde jsme si
vždy předem zamluvili
stůl. Večer první den
jsme museli vyrazit do
hotelu Garnet, kde má
naše Dášenka otevřenou
hospodu, na jejíž terase
se
konali
country
taneční, přišlo jen pár
lidí a spoustu opic. A
tak jsme se večer
věnovali klidnému a lehounkému tancování jednoduchých tanečků.
Jako vždy jsme přes noc spali na sále, kde jsme tím pádem museli každý den uklízet, fakt
zábava. Nacvičování jednotlivých pasáží do tance, který jsme nazvali Rumová víla, protože se
tam pořád zpívá o alkoholu, už bylo mnohem složitější než samostatné valčíkové kroky.
Přesto jsme to nakonec nějak zvládli, alespoň většina a většinu částí. Na soustředění byly
samozřejmě i děti, se kterými se Pavel také snažil dělat nějaké kroky, ale moc jim to spolu
nešlo :-D.
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Třetí den našeho soustředění jsme jako každý rok jeli na otáčivé hlediště do Týna nad Labem,
kde tentokrát hráli nějaké historické divadlo, které naštěstí bylo humornou formou jinak
bychom to asi nevydrželi, ale takhle to bylo fajn. Ovšem než jsme tam dorazili, tak jsme se
ještě museli zastavit v Cehnicích, které soutěžili o obec roku 2015, ale né o tu obyčejnou
českou, ale o nějakou mezinárodní. Proto potřebovali bohatý a zajímavý program a k tomu
samozřejmě potřebovali nás. Program uváděla Valerie Zawadská, která byla velice abstraktně
oblečená a mluvila za skřítka. Přijela veledůležitá porota, která potřebovala i překladatele. My
jsme k programu přispěli tancemi Slováci, Irsko a Santa rita, na čemž se podílely Bára, Háďa,
Kája, Šárka, Verča a Sáďa. Také zde zatancovali naše děti se svým tancem a zatancovali jsme
i nějaký tanec s lidmi, na který jsme vytáhli i tu veledůležitou porotu (no moc jim to nešlo).
Pak už jsme se konečně mohli vydat na divadlo.

Třetí den, jsme tancovali už jen trochu a pomáhali jsme ještě něco přidat k tanci, který
Zbyněk během soustředění, aby se nenudil, vymýšlel s dětmi a pro děti. Pak jsme se rozjeli
domů s myšlenkou, že budeme všichni alespoň den spát.
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Wester week Vodňany
10- 14. 8. 2015
Tábor na zkoušku :) tak by se dal nazvat tábor, který jsme pořádali ve Vodňanech. Tentokrát
máme jen 7 dětí. Tábor je zahájen seznamovacími hrami. Děti si vyrobili koně z ponožky a
dřevěné tyčky. Jelikož musíme jít na oběd do multifunkční haly, vyrážíme tedy na cestu. Je
strašné a veliké horko tak se po obědě jdeme ven osprchovat hadicí. Dnešní odpoledne nám
pomůžou vyrobení koně, jdeme udělat rodeo. Nejdřív závody v tyčích a pak barelový dostih.
Super akce a super zábava. Ještě pár her v chládku sálu a první den máme za sebou.
V úterý je na programu výlet na Ranč Semice. Z autobusového nádraží vyrážíme směrem na
Písek. V autobuse se všichni moc těšíme na koně. Jdeme směrem od zastávky k ranči, kde na
nás
již
čeká
naše
průvodkyně
Jana
s
asistentkami. Děti se
nejdříve
seznámily s
prací u koní, jak se čistí,
nebo třeba jak škrábou
kopyta a podobně. Pak se
učili nasedlávat a můžeme
vyrazit. Horko neustupuje
a tak tedy jdeme k
rybníku. Nejdřív se veze
jeden a pak druhý.
Musíme se prostřídat. Tak
u rybníka jdeme plavit.
Děti měli jedinečnou
možnost zkusit něco, co se
jim
jen tak někdy
nepovede. Plavit koně. Je to opravdu super v té vodě, každého to baví. U vody jsme opravdu
dlouho. Někteří se koupou i jen tak. Cestou zpět se děti opět střídají na koních. Muselo se
ještě uklidit po vyjížďce. Děti mě donutili vlézt na koně:) tak jsme to také zkusil. Máme čas
tak můžeme jít ještě na limču do hospody ,,U báby Lišků". Autobusem se vracíme zpět do
Vodňan a náš druhý táborový den je za námi.
Třetí den nás čekají koloběžky - vyrážíme směr Loucký mlýn, kde se budeme moc vykoupat.
Voda je super a dopoledne uteklo jako voda v
řece. A my jedeme na oběd. Koloběžky nám
hodně pomohli a my máme vše o dost blíž.
Odpoledne hrajeme hry v DDM a večer
spíme na sále, kde proběhla pyžamová párty a
večeře v restauraci. Promítání filmů
pochopitelně nesmí chybět. Tak krásnou
dobrou noc a pořádně se vyspat na další výlet.
Dnešní výlet nás zavede do Zemědělského
muzea. Tak ráno budíček - autobus nám jede
už v 7.40 a tak musíme brzo vstávat.
Snídaně z COOPu a můžeme vyrazit na
autobus. Dnešní výlet je do Netěchovic u
Týna nad Vltavou. Jak zní nový název přepravce BUSEM - nám cesta rychle utekla a jsme na
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místě. U dveří se nás hned ujala Blanka Netíková, co by majitelka Jihočeského zemědělského
muzea a první kroky nás vedou
do stáje, kde je oslík a poník,
kteří nás dneska povozí. Opět
jako v Semicích se ale zvířátka
musí na práci připravit. Takže
nezbytné čištění. No a šup na
hřbet :) Každý se svezl na
poníkovi i na oslíkovi ve
výběhu. Oslík sice trošku
stávkoval, ale pak šlapal jak
hodinky. Po práci zasloužená
odměna - jdeme jíst - opékáme
na rožni naše buřtíky, které
máme na cestu :) svačinka a
můžeme dál objevovat, co se
skrývá na statku. Jelikož jsme
v muzeu, tak nás čeká prohlídka expozice - od pravěku po současnost. Nejzajímavější
pochopitelně bylo když si děti samy mohly udělat mouku na kameni - u kamene jsme strávili
spousty času. A kluky samozřejmě zajímali stroje venku. Dalším zajímavým bodem dneška
bylo stlučení a následná konzumace vlastního másla. K obědu byla domácí bramboračka a
domácí chléb. Než pojedeme zpět, každý si může vyrobit na památku tašku s vlastními
dekoracemi. Parádní den a už zbývá jen cesta domů.
Páteční ráno opět „usedáme“ na koloběžky a jedeme hrát hry k vodě. Koupání je super, řeka
Blanice je teplá. V místní hospůdce ,,U Korytů" si dáváme nanuk. Odpoledne trávíme hrami
na sále s rodiči. Moc oblíbená hra jsou osadníci z Catanu, která nám v těch horkých dnech
krátila chvíle v chládku.
Rozlouční s dětmi i rodiči a těšíme se, že zde za rok zase uděláme super příměstský tábor plný
zážitků.
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Country FEST Hoštice u Volyně
21. – 22. 8. 2015
Letos zrušili Stodolu Michala Tučného, nikdo moc nechápe proč, když to velká akce s obří
návštěvností, ale my jsme se rozhodli náš country bál (fest) v Hošticích v hospodě pod Lípou
nerušit. A tak bylo 21. a 22. 8. v Hošticích živo. Hrálo zde pár country kapel a my jsme tu
tancovali. Měli jsme fakt hroznou šatnu, v kamionu. Ve kterém navíc někdo skladoval
špinavé plné i prázdné sudy piva, lezlo se tam na rozviklané židli a pořád se někdo přivíral do
dveří a o tom, že se zevnitř nedal zavřít, radši ani mluvit nebudu, no prostě zážitek. Vedle
kamionu prodávala Kája medovinu a také výrobky ze Strakonického stacionáře. Tancovali
jsme zde v pátek večer i v soboru přes den. Byli zde Bára, Kája, Zbyněk, Šárka, Dáša a Sáďa
a tak jsme mohli zatancovat jen pár tanců, kterými byly Slováci, Santa rita, Kankán, Irsko a
Jessussita.
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