
Caller taneční skupiny Caramella  Jiří „Jeff“ Vašák  a Westernové městečko Šiklův mlýn 

Vás srdečně zvou na 

 

 

 OLD TIME FESTIVAL – SETKÁNÍ - WORKSHOP 

 

 

Zuzana – Rufus – Maine Mixer – Virginia Reel – Grand Square – 

Texas Star – Jiffi Mixer – Banjo Contra – Marietta – Dip-n-Dive – 

Brooken Sixpence – Hot Time – Heel and Toe – Wedding Quadrille 

– Rosalieś Boat – All My Roads – Cathering Peascods – Nine Pine – 

Cake Walk …. 

A mnoho dalších známých tanců z archivu Jasana Bonuše, které jsme nadšeně tancovali na 

počátku osmdesátých let Vás čeká na 2.ročníku old time festivalu „Dosido“ ! 

Pojďme si je připomenout! 

Jezdím na české country bály už třicet let. Pamatuji prof.Bonuše i jeho syna Jasana Bonuše. Z USA 

jsem dostal nebo si přivezl spousty tradičních country tanců. „Americký týden“ – týden, kde se 

učila angličtina – jízda na koni – country tance, jsme začali pořádat s Caramellou již v roce 1990. Od 

roku 1995 jej pořádám pod širým nebem v údolí říčky Bobrůvky na Divokém Západě westernového 

městečka Šiklův mlýn. A už se věnujeme „jenom“ tancování. Tradiční country tance –  square 

dance – line dance – clogging. 

Poslední dobou však na country bálech, na Ryengli, na Stodole, vidím, že je mnoho skupin 

z tanečníků dříve narozených, kteří stále nadšeně tančí „klasiku“. Předtančení i ty krásné 

jednoduché country tance! Mají však v jejich podání jiná jména, choreografie neodpovídají 

původním pramenům a to, že každý z výše uvedených tanců měl svojí vlastní melodii, se už také 

asi neví… není to škoda? 

Zvu Vás proto na ojedinělý festival, kterému jsem dal název po asi nejznámější country figuře – 

dosido – a jehož smyslem je se setkat a povídat si o starých dobrých časech a zatancovat si 

společně staré dobré country. 



Co Vám nabízím? 

• setkání , 

• tancování, 

• workshop (seminář) - co je co, staré i nové country tance, videohistorie, calling 

• přehlídku Vašich „klasických“ country předtančení – v rámci festivalu „DOSIDO“ 

A navíc! 

• zdarma pobyt v městečku Šiklům mlýn 20.-22.7.2012, 

• zdarma vstup na všechny programy, 

• pro každého jeden „volňásek“ na jakoukoli akci ve Western City v sezoně 2012. 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

pátek 

možno přijet kdykoliv, registrace v kanceláři městečka,  ubytování, večeře a VOLNO. V 22.15 schůzka vedoucích souborů 

k sobotnímu programu. 

Je možné se ale zúčastnit programu Amerického týdne který probíhá od 15.7. do 22.7. 

 20.00 – 22.00 – klasické country tance a zábavné square dance – hlavní třída Western City 

22.00 – 24.00 – line dance - hlavní třída Western City 

18.00 – 22.00 – clogging dle zájmu – taneční parket u koupaliště 

 

sobota (v případě dobrého počasí cca 1.500 návštěvníků) 

9.00 – 11.00 – Country tance    

10.00 -12.00 – Clogging 

9.30 – 11.30 – WORKSHOP pro callery, vedoucí skupin a zájemce – Témata: 

a/ Jak callerovat, zkušenosti, práce s kapelou, historie – vývoj 

  b/ Americké country tance v ČSSR – historie, názvosloví, choreografie, melodie 

  c/ Nové tance 

  d/ Historie českého country tancování … doplněné videoprojekcí (dataprojektor) 

e/ Diskuse 

14.00 – 15.30 – I. Část festivalu DOSIDO – country, line – hlavní třída Western City 

18.00 – 19.30 – II. Část festivalu DOSIDO – country, clogging – parket v amfiteatru 

19.35 – 20.45 – Country tancování před saloonem + pokus o obří Zuzanu 

21.15 .- 22.45 – sobotní  SHOW „The Best Off 12 Years“  v amfiteátru +  ukázky tří nejzajímavějších tanečních vystoupení. 

23.00 – 24.00 – line dance před saloonem 

 

neděle 
10.00 – 12.00 – probíhají pro nezmary workshopy na clogging, line dance a country a square dance v rámci zakončení 

Amerického týdne 

 



TECHNICKÉ INFORMACE 

Informace 
o tanečním programu: Jiří Vašák – 603842155  vasakj@volny.cz  www.caramella.cz  

Info o ubytování, stravování, parkování, psi, platby, půjčování kol, koní, atd. – 566 567 400 info@western.cz  

www.western.cz  

Instruktoři a calleři : Honza Kudláček – clogg dance, David „Medvěd“ Dvořák – square dance, německá skupina Ostrich 

Mountain Dancers – line dance a Jiří „Jeff“ Vašák – country 

ubytování 
Dle Vašho přání a možností – Info Western City – autokemp – chatky – pension – hotel 

Stravování: 

Z vlastních zdrojů – snídaně – polopenze – plná penze 

doprava 
Nejlépe vlastními auty – na dálnici sjet ve Velkém Meziříčí a sledovat nápisy „Šiklův mlýn“  

Jinak pro trampy je ještě varianta vlakem do zastávky Rožná a pak cca 5km pěšky… 

 

STARTOVNÉ: 100.-kč/skupina/weekend 

Festivalu fandí firma PEPSI a proto si můžeme dovolit tento symbolický poplatek…☺ 

  

   

 

 

 


