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Dňa 27. júna 2008 tanečná škola Volcano 
ukončila ďalší školský rok záverečným 
predstavením v priestoroch DK. Mali ste 
možnosť vidieť choreografie, ktoré mali 
v tento večer premiéru. Medzi ne patrí aj
choreografia Letušky v prevedení Volcano 
junior, ktorí otvorili celé podujatie. Úsmev 
na tvárach mnohých rodičov vyčarovali 
naši najmenší, Slniečka a Droopy (detič-
ky vo veku 3-5 rokov). Deti z tanečnej 
skupiny New Age(7-9rokov)sa budúci 
rok chystajú na súťaž, tak budeme držať 
palce. Ďalej sa vám predstavili tanečníci 
zo Sunny Day(10-13), ženy z kurzu 
orientálneho tanca a Volcano Profi so 
svojou novou choreografiou Na Vidieku.
                  

Okrem už spomenutých choreografii a 
veľa veľa ďalších sa oceňovali  aj najlepší  tanečníci.
Celý večer moderovala naša umelecká ria-
diteľka a choreografka 5 Ličková a prizývala 
na scénu aj nás tanečníkov a aj my sme si 
aspoň na chvíľku mohli vyskúšať toto umenie.
Ďakujeme všetkým ľuďom, vďaka ktorým sa toto 
podujatie mohlo uskutočniť a všetkým, ktorí nás 

prišli povzbudiť. 
No najväčšia vďaka patrí našim zlatým
trénerkám Saške a Peťke Ličkovým, ktoré s nami 
dokázali aj nemožné :)))

Kristínka Kulichová & Ollinka
Lukášiková, tanečníčky z VOLCANO Profi

Ocenenie najlepších 
z tanečnej školy 

VOLCANO: TS New A
najlepší tanečník: Veronika Fujašová
najaktívnejší tanečník: Dávid Peprík 
skokan roka: Frederika Nikmonová
tanečná hviezdička: Adam Bartalský

TS Sunny Day:
najlepší tanečník: Ivan Kašša
najaktívnejší tanečník: Kristián Štupák
skokan roka: Nikola Černáková 

TS VOLCANO Juniori:
najlepší tanečník: Petronela Lachová
najaktívnejší tanečník: Barbora   

          Štrbíková
        skokan roka: Saskia Januščáková

TS VOLCANO Profi:
najlepší tanečník: Dáša Ďurčovičová
najaktívnejší tanečník: Andrea Samálová
skokan roka: Nina Kellová

Tanečná skupina Volcano oceňovala najlepších tanečníkov

       Už po piatykrát sa rozhodli pria- 
telia OZ Spoločnosť Country 2000 
zorganizovať spoločnú dovolenku 
v Rakšanskej doline. Zatiaľ, čo po iné 
roky sme sa museli v lese schovávať 
pred horúcim slniečkom, tohto roku 
to bolo naopak. 
                  

       Ale ani chladné a daždivé počasie 
nás neprinútilo zmeniť táborový pro-
gram. Po dvoch chladných a daždivých 
nociach sme sa všetci presťahovali do 
vojenského mash-u, kde deti pokračo-
vali v plnení úloh, ktoré ich privád-
zali k indíciám. Nechýbala návšteva 
Aquaparku, prechádzky lesom, výlet  
do Gaderskej doliny,  kúpalisko, nočná 
cesta odvahy, večerné ohníky a súťaže. 

       Výsledné heslo - Handlová,  nako-
niec uhádli všetky deti  a tak truhlica 
s pokladom bola spravodlivo rozdelená 
medzi 22 kamarátov. 

       Nové pesničky, nové zážitky, noví 
kamaráti, prvé pusy,  to všetko si deti 
po dobytí penziónu Diana odnášajú 
v spomienkach domov. A my veríme, že 
o rok sa v Rakši budeme zase opaľovať 
tak. ako roky pred tým.

Vladislav Horváth
OZ Country 2000

Prežili sme Rev lesa - detský tábor v Rakši


