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„Tady bylo nûkdy kino?” - „Já mys-
lím, Ïe tady bylo kino vÏdycky…” 
- „Nee, tady kino nikdy nebylo.” I ta-
kové komentáfie jste mohli zaslech-
nout jeden páteãní listopadov˘ podve-
ãer, kdyÏ jste se blíÏili ke kulturnímu
domu v Letovicích.  Pochyby ale ne-
byly na místû. Nad vchodem totiÏ 
opravdu do tmy záfiil nápis KINO.
Oproti bûÏné náv‰tûvû biografu mûli
diváci trochu nev˘hodu. Nevûdûli to-
tiÏ, naã vlastnû jdou. Známé totiÏ by-
ly jen osoby a obsazení, tûmi byly
ãlenky Taneãní skupiny VO CO GOU
pod reÏijním vedením vedoucích jed-
notliv˘ch skupin. Ale jestli nás ãeká

VO CO GOU je‰tû ani neexistovalo
a dûvãata se objevovala na spoleãn˘ch
akcích s orchestrem hudební ‰koly.

¤ekli byste, Ïe v tanci nás nemÛÏe
nic pfiekvapit. Víme, jak tanãí Jirka
Korn, neumûle napodobujeme legen-
dární pohyby Karla Gotta, odbornû hod-
notíme snaÏení celebrit ve Stardance.
A pfiece. Co jsme vidûli onoho veãera,
ohromilo myslím úplnû v‰echny.
Biograf VO CO GOU nadchnul skvûlou
filmovou hudbou, krásn˘mi kost˘my,
pÛvabn˘mi taneãnicemi, ale hlavnû
skvûlou choreografií, která vám v‰emi
sv˘mi nápady opravdu nedala ani na
chvíli vydechnout.  Nûkteré taneãní se-
stavy si dívky pfiipravily samy, pod vût-
‰inou ale byly podepsány jejich vedoucí
– Renáta Bulová, Barbora BroÏková,
Eva Jurneãková, Magdaléna KfiíÏová,
Radka K‰icová, Adéla Nováková,

VáÏení ãtenáfii, oz˘vám se pfied 
koncem roku s posledním leto‰ním ús-
pûchem blanensk˘ch florbalistÛ a to
star‰ích ÏákÛ. V sobotu 24. listopadu se
hrály dva zápasy ve Znojmû proti
Laufen Znojmo a Hattrick Brno. Oba
dva zápasy na‰i borci hladce vyhráli.
Za tento v˘kon si zaslouÏí hráãi po-
chvalu. 

Do dal‰ího roku pfiejeme celému
Atlasu pod vedením pana Martina
Pivody a trenéra kategorie star‰ích Ïá-
kÛ Davida Poliaka mnoho úspûchÛ

a doufáme i v postup do vy‰‰í soutûÏe
a to do Jihomoravské ligy.
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Kamila Nováková, Tereza Nováková,
Dagmar Procházková, Vendula ·mídlo-
vá a Tereza Venclová. Právû jim po prá-
vu patfiil závûreãn˘ boufiliv˘ aplaus,
kter˘m diváci ocenili jejich práci.
Naopak podûkování v‰ech taneãnic
z VO CO GOU smûfiuje k MKS
Letovice a Nadaci mûsta Letovice pro
rozvoj kultury a Ïivotního prostfiedí, bez
jejichÏ podpory by cel˘ tento úÏasn˘
veãer nevznikl. A také k Luká‰i
Chalupovi, na kterém leÏelo technické
zabezpeãení celé akce. 

KdyÏ jste po skonãení celé show od-
cházeli z kulturního domu, nad hlavou
nápis KINO, moÏná jste se trochu divi-
li, Ïe se pfied vámi neotevfielo panorama
Prahy nebo Brna. Tenhle biograf by
slu‰el i jim.
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drama, komedie, western, nebo do-
konce sci-fi, to jsme netu‰ili.

Ani tenhle handicap ale diváky 
neodradil. Bûhem páteãního dne ãtyfii-
krát naplnili sál kulturního domu.
A rozhodnû nelitovali. Naopak. UÏ 
úvodní informaãní zvuková pfiedtáãka
a následnû první tóny pevnû usadily
diváky do sedadel a vlastnû aÏ do 
závûreãného potlesku ve stoje je nene-
chaly vydechnout. 

PrÛvodci veãerem – Renata Kostlá-
nová a Radek Procházka – vtipnû 
uvádûli jednotlivé skladby, ve kter˘ch
se stfiídalo v‰ech pût taneãních skupin
od pfiípravky po mladé dámy z VO CO

GOU IV. Jednotlivé
skladby byly prokládá-
ny videomedailonky
jednotliv˘ch skupin
a do‰lo i na dnes tolik
populární retro (nebo
spí‰ krátk˘ film pro pa-
mûtníky), kdy jsme
trochu nevûfiícnû mohli
na plátnû sledovat ta-
neãní v˘kony zaklada-
telek a souãasn˘ch ve-
doucích z doby, kdy

Biograf VO CO GOU aneb oslava 25 let
zaloÏení taneãní skupiny

O Atlasu

Hráãi Atlasu dûkují divákÛm za pod-
poru a atmosféru


