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Není to tak dávno, co jsem se bál jet o povodních do Nýrska, a teď jsem pro 
změnu od Vánoc trnul, jestli vůbec bude 8.- 10. ledna v Ostravě Šachťák. Epidemie 
jakési chřipky jsem se tolik nebál, nejsem prase, ale marodů prý bylo nejvíc právě na 
Ostravsku, dokonce se někde uzavíraly školy. A s novým rokem přišla kalamita, 
padal sníh, lidi i rekordy. Každý normální člověk tak v pátek odpoledne zůstal doma, 
avšak jak známo, squaroví tanečníci a calleři nejsou normální. 

Po dálnici to ještě šlo, s Jirkou Rogalewiczem jsme jeli i 120 km/h a neklouzli 
jsme ani jednou. Čerti se začali ženit až za Brnem, mrznoucí déšť nás po 5-minutové 
přestávce málem nepustil do auta. Největší problém však paradoxně způsobili 
silničáři (jak jinak), když dva abnormálně blikající sypače neúmyslně zablokovaly 
přímý směr právě u zavátého výjezdu, z něhož jsme se pak jen obtížně prokousávali 
zpět na zcela volnou dálnici k Ostravě. Ale dojeli jsme v pořádku, Tomáš Volný 
vyrazil pro jistotu už ve středu. Z přihlášených 102 tanečníků nás tak „sfaralo“ 90 
šílenců z 18 klubů, jeden dokonce až z Mnichova. Ostatní asi měli rozum. 

ZŠ Fr. Formana stojí na sídlišti, kam se sice ještě dalo přijet, ale už druhý den 
se nedalo odjet. Přes noc všechno pěkně zamrzlo a do neděle znovu zapadalo, takže 
odjezd z parkoviště připomínal manévry. Vím, co píšu, před 30 lety jsem byl 
v Ostravě na vojně. Ale už teď vím, že do roka a do dne se sem zase vrátím. 
 

Prohlédl jsem si spací třídy, „Dřeviště“, ale znám význam slova „spací“. Mne 
by odtud do hodiny vynesli. Tak jsem si našel klidný koutek vzadu na chodbě, 
rozložil spacák a vyrazil do dvou tanečních hal „Cechovna“ a „Buda“. Jenže v půl 
druhé v noci jsem s hrůzou zjistil, že stejný nápad mělo dalších 10 lidí, s představou, 
že se tu také vyspí. Omlouvám se jim, ale asi přehlédli na flyeru tu poznámku: 
Tož seber synku, děvucho dobru naladu, fajne butky na trdlovani, cosik malo na 
přikrytě, bo stejnak moc něnaspiš…, 
 

Jediným cuerem na Šachťáku byl Pavel „Hop“ Hosenseidl. Kromě toho, že 
hlavně v sobotu večer přebíhal mezi halami z patra do patra, stihl ráno i jednoduchý 
RD workshop, úvod do bolera a tanec Maria Elena Bolero III. Tedy přesně III+2 
(Cross Body, Turning Basic), choreografie Kaye & Dan Palenchar (Alabama). 
Potěšila mě hlavně figura „Bolero Walk“. Přestože v boleru všechny figury začínají 
tím příšerným krokem Side, který za střízlivého stavu prostě neudělám, tady to 
vypadalo, že jsou všechny 3 kroky Fwd v  ½  OP/LOD. Najednou to jde! 

Třetí taneční hala „Rubani“, tam se šlo kajsi dolů (dolů do dolů) a odehrávala 
se tam ta nejtěžší robota, tedy A1. To myslím vážně. Citoval bych aspoň jednu 
Slamákovu figuru, ale nestačil jsem si ji ani zapsat. Znělo to asi jako „Heads Square 
chain thru, BUT don´t last Turn thru, instead of …“, tedy místo toho ještě cosik. To 
celé furt jedna figura. Tato hala byla i s výdřevou, tedy s podpěrnými sloupy 
obloženými dřevem, neboť měla ještě funkci školní jídelny. „Hlavní jama, bo to do 
vas budě padať jak do jamy“. A padalo, na oběd „Paloňska kura“ (zeleninová 
polévka, pečené kuře, rýže a salát, ovšem to stehno bylo přinejmenším z krůty či 



mladého pštrosa), k večeři „Pěruňska bašta“ (segedínský guláš, knedlík). A ještě 
před tím málem vypadly z okének i paní kuchařky, když sledovaly naše tance. No    
a pro hladovce tu byla ještě „Hlavní báňská záchranná stanice“, bufet, „nafolovana 
dobrym futrem“. Po obědě pak stylový moučník, piškotový dort „Zavaleny haviř“. 
V noci, po šichtě, jsem se těšil na ostravskou klobásku, jenže tu tady vůbec neměli. 
Místo ní jsem dostal teplou „sekanou“, ale téhle dobrotě v Praze říkáme „šunka“! 
 

Divadelní představení v tělocvičně jsme shlédli už v sobotu hned po obědě, na 
Grand Marchi pak zněla aktuální Nohavicova klasika – Ladovská zima, no a při 
Afterparty? To by bylo na další 4 stránky, tak nebudu prozrazovat. Něco na způsob 
Jabloneckých štrúdlů, tady ale se soutěží pro všechny a na téma „Vzhůru do dolu“. 
A na závěr hornický obřad „Skok přes kožu“. Ostatně – přijeďte se příští rok 
přesvědčit sami, na jubilejní ročník Extend chystá něco … NĚCO! 
X. HORNICKÝ ŠACHŤÁK se bude konat 14. - 16. ledna 2011. 
 

Honza Benkovič, Grasshoppers RDC, Praha 
 
P.S.: Díky Pyrotechnikovi za kompletní fotodokumentaci na stránkách 
www.square.cz/bells 


