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Letošního Amerického týdne  (což je od roku 1990 nepřetržitě připravovaná letní týdenní škola country
tanců, square dance, line dance a clogg dance - pořádaná  taneční skupinou Caramella (www.caramella.cz))  
se ve Western City Šiklův mlýn (www.western.cz) zúčastnilo 114 tanečníků.
Přijeli v termínu 10.-17.7.2011 a dá se říci, že jejich rozdělení bylo zhruba na třetiny – třetina se 
zajímala o country a square dance, třetina o line dance a třetina o clogging. 
O country tance se starala moje maličkost (Jiří „Jeff“ Vašák z Caramelly) o square dance David „Medvěd“ 
Dvořák z Country Farrow, o line dance Ota „Tom“ Dvořák z Louisiany a clogging učil Honza „Johny“ 
Kudláček z Klepeta.
Tancovalo se celý den, od rána , od 9.00 až do půlnoci. Tancovalo se poprvé na TŘECH místech současně, 
taneční parket pro line dance byl pod velkým žlutým stanem nad arénou rodea, taneční parket pro clogging
byl hned u občerstvení blízko kempu a koupaliště a country a square se tancovalo tradičně na hlavní třídě 
westernového městečka. 
Počasí nám přálo, byl to asi nejlepší týden letošního léta, pršelo jen jednou. 
Na  1.ročník tanečního festivalu „Dosido“ který byl určen především (ale nikoliv výhradně!!) pro tanečníky 
nad 35 let se sjelo  85 zájemců z devíti skupin.  Country Trosky, Old Country Dance Šumperk, Staří 
známí, Country Tance Bohuslavice, Maryland Trenčín, Harlequin Nižná, Dance Step Třebíč, Klepeto Praha 
a dvě děvčata – mistryně republiky v cloggingu – z pražské skupiny Calipso. Symbolický poplatek 100.-
kč/skupina byl jen formalitou a zároveň vstupenkou na sobotní dopolední seminář o historii amerických 
country tanců a o historii jejich pronikání k nám, o jejich popularitě a vzniku českých a slovenských 
tanečních country skupin…. doplněné o staré videoukázky z prvních Setkání tanečníků ještě v dobách ČSSR. 
Vedoucí skupin obdrželi CD Zlatá kolekce country tanců i s jejich popisem a hlavně názvy, tak, jak je nás 
učil Jasan Bonuš v osmdesátých letech minulého století. Whistling Rufus, Virginia Reel, Grand Square, 
Banjo Contra, Zuzana, Jiffi Mixer, Maine Mixer…

Hvězdní detektivové v akci – zleva – Sherlock Holmes, Četník ze Saint Tropez, Kobra , 
Colombo, major Zeman, Fletcherová.



Pozvánku na festival jsme poslali ještě i skupinám Přátelé Country z Velkých Pavlovic, skupině Honky Tonk, Country
Rebels, Lukášovci country Vlčnov, Countryžet Nivnice, Kentucky Nivnice, Country Mix Pašovice, SH Dobřív, Medovina a 
Drawer Dancers. Pokud víte o nějakých dalších „dříve narozených tanečních skupinách“ dejte nám vědět… díky ☺ Příští 
rok jej budeme pořádat opět!!
Festival Dosido měl však i svoji taneční část, doplněnou o vystoupení frekventantů Amerického týdne. A velký úspěch 
získaly především skupiny Line dance a Clogging. 
První část proběhla v sobotu odpoledne od 15.00 do 16.30 na hlavní třídě Western City – měla 16 choreografií – a druhá 
část od 18.00 do 19.15 – měla 14 choreografií clogging a line dance, ale i country. Všemu přihlíželo kolem jednoho tisíce 
lidí, návštěvníků Šiklova mlýna.
Po skončení festivalu obdrželi všichni účastníci večeři a pivo zdarma v saloonu jako poděkování za účast od majitele Šiklova 
mlýna Libora Šikla.
Americký týden podpořila firma Pepsi. Děkujeme.
V sobotním galavačeru, který je již tradičně pořádán na závěr Amerického týdne, vystoupil se svým ohňovým předtančením 
Honza Kudláček a skupina Klepeto a  pánové Medvěď a Jeff v roli dr.Watsona a Sherlocka Holmese ve hře „To byla 
vražda, napsala“ . David měl dokonce dvojroli a stihnul ještě svůj výstup v roli dr.House… ☺
Kromě těchto detektivů bylo možno shlédnout ještě další špičky z této oblasti – poručík Colombo, major Zeman, četník 
ze Saint Tropez, kriminálka Miami a Jessica Fletcherová, natáčení přepadení Pearl Harbour včetně leteckého souboje dvou 
letadel, přenos z Wimbledonu, natáčení reklamy „Mattoni už není“ , vystoupení Alexandrovců dirigované dirigentem Vykuleným, 
groteskový skeč  Laurel a Hardy, akrobatka a dubler, kůň převlečený za velblouda, a další. Vrahem režiséra byli diváci…

Těšíme se na viděnou s Vámi a Vaší taneční skupinou příští rok třetí týden v červenci 2012.
8.8.2011 Jeff


