Co se nevešlo
Říjen 2011
Taneční škola Scarlett v Chorvatsku
Soukromá taneční škola Scarlett pod vedením Šárky Hnátové vzala své žáky a část žáků ze
ZUŠ Dolní Újezd na soustředění do Chorvatska na ostrov Murter. Cílem bylo oprášení
starších choreografií, práce na choreografiích zcela nových a také odpočinek na sluníčku u
moře.

Každý den nám začínal na břehu moře, kde jsme vítali sluníčko jogínským pozdravem
slunce. Pak následoval první trénink, který byl zaměřen na oprášení choreografií pro
připravované vystoupení pro školy a školky. Toto vystoupení proběhne v polovině října ve
Svitavách a také v Dolním Újezdě (více na www.stsscarlett.webnode.cz nebo video na
youtube.com). Večer jsme se všichni učili africkým tancům pod vedením Hany Malíkové,
která vede taneční oddělení v ZUŠ Bystré. Volný čas jsme věnovali koupání v moři, slunění a
výletům. Zejména výlet lodí do nočního Šibeniku byl nezapomenutelným zážitkem pro
všechny. Sešla se úžasná parta jak mladých studentů Taneční školy Scarlett, tak i dospělých.
Výsledkem našeho společného snažení bylo vystoupení v místním amfiteátru. Studentky naší
školy se představily ve svých skupinových choreografiích, které jsme prostřídávali
s ukázkami afrických tanců a workshopem pro diváky. Každý kdo chtěl, mohl se na chvíli stát
tanečníkem na podiu a zatančit si v rytmu afrických bubnů.
Soustředění se nám vydařilo, těšíme se na příští léto a nové zážitky. Kdo chce tančit a
užívat si báječný kolektiv, ať neváhá a přijde mezi nás.
Šárka Hnátová a Martina Halouzková

Paříž krásná a romantická
V závěru školního roku pořádala OA a VOŠE Svitavy poznávací zájezd do Francie.
Odpoledne 20. června jsme vyjeli autobusem do krásné a romantické Paříže, všichni ještě plni
očekávání a energie. Cesta byla bez potíží, páni řidiči byli skvělí a obětaví. V ranních
hodinách jsme konečně dorazili na místo - do zábavního parku Asterix. Byli jsme unaveni po
cestě, ale užili jsme si tam den plný zábavy.
Z ubytování jsme odjížděli brzy ráno a vraceli jsme se pozdě k večeru. Celodenní plán a
rozvrhnutí každé minutky pro nás měla přichystaný milá paní průvodkyně, která nám vždy
o místě řekla pár informací a provedla nás. Občas překvapila i nějakou historkou nebo
pověstí. Až na jedno deštivé dopoledne nám počasí přálo a sluníčko svítilo.

Navštívili jsme například zámek Versailles, muzeum d´Orsay, muzeum Louvre s portrétem
Mony Lisy, katedrálu Notre Dame. Většinu určitě potěšily nákupy na ulici Champs-Élysées
nebo ve čtvrti Défense. Ale největší zážitek jsme měli určitě ze symbolu Paříže – Eiffelovy
věže. Někteří šli pěšky po schodech, někdo vyjel nahoru výtahem a všichni si i přes deštivé
počasí nenechali ujít krásný výhled na celou Paříž. Zpestřením našeho zájezdu byla projížďka
lodí po řece Seině. Rozloučili jsme se, sbalili všechny suvenýry a v pátek večer jsme odjeli
zpátky domů.
Zájezd do Francie se určitě vydařil, všichni jsme si přivezli dobrou náladu, plno zážitků a
čekaly nás vytoužené prázdniny.
Kristýna Šimková, 3. C, OA

