
 

 

Dne 5.4.2014 jsem společně s partnerkou a dalšími příbuznými navštívil malou 

vesničku zvanou Studánka nedaleko Tachova, abychom se zúčastnili pro nás zcela nezvyklého 

tanečního večera ve stylu country. K účasti na akci jsem využil pozvání našeho nového člena 

IPA Evžena Dokoupila, který nebyl jen pořadatelem, ale se svojí partnerkou Růženkou i 

aktivním tanečníkem skupiny „Country Studánka“.  

Neznajíce přesného cíle naší cesty jsme po příjezdu do vísky nejdříve trochu bloudili a 

zraky pátrali po dominantní budově a là kulturní dům z druhé poloviny minulého století. 

Teprve za pomoci domorodé mládeže jsme se rychle zorientovali a na druhý pokus již 

bezpečně trefili k sice menšímu, zato však multifunkčnímu objektu, skrývajícímu v sobě také 

prostorný sál s jevištěm a přísálím, na kterém bylo na první pohled patrné, že je rovněž 

využíván jako tělocvična. Nás znalých vesnických poměrů toto zjištění nikterak nevyvedlo 

z míry. Hned u vchodu se nás ujali příjemní pokladníci. Po úhradě přiměřeného vstupného 

jsme byli předáni do Evženových rukou a po vřelém uvítání zavedeni k našemu 

rezervovanému stolu, kde pro nás bylo přichystáno malé občerstvení. Téměř současně 

s naším usednutím ke stolu byl taneční večer zahájen. O hudební produkci se postarala 

plzeňská kapela MHS. 

Již s prvními tóny úvodní písně se na tanečním parketu objevili tanečníci a pustili se 

směle do tance, což pro mne bylo překvapením. (To nebývá na mnou navštěvovaných 

tanečních večerech nebo plesech zvykem.) Velkou zajímavostí country je fakt, že tančit může 

klidně jeden člověk sám jako jedinec, dva lidé jako pár tančící spolu nebo proti sobě či různě 

velké skupiny lidí, tančící sestavy tvarů liniových nebo kruhových doplněných třeba 

výměnami tanečníků. Protože se této akce zúčastnilo několik country tanečních skupin, 

jedna i zahraniční, došlo v průběhu večera také na ukázky spojené s výukou nových kroků. Po 

celou dobu naší přítomnosti se bylo na co dívat. 

V průběhu večera bylo možné si v přísálí prohlédnout či zakoupit vystavené 

westernové výrobky, doplňky nebo oblečení, případně využít poradenství. 

      

Zpracoval Vítězslav Šmídl 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


