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11. Červenec 2009 - Letní parket Štěpánov - Dj Zlaťas & Dj Schmek
1.

2.

3.

4.
5.

Interpret, píseň:
Arash&Aysel-Always

a znova Enrique
Iglesias - Can you hear
me
David Guetta feat. Kelly
Rowland - When Love
Takes Over
Eminem - We Made
You
Enrique Iglesias - Can
you hear me

6.

Glenn Morrison - No
Sudden Moves

7.

Harlej-Hrobař

8.

John Scatman Scatman's world

9.

Kanye West - Stronger

10. katy perry - use your
love
11. Keks - nářez
12. komunalní odpad
.jedno jaky song,nebo
dalibor janda rikal si
hurikan
13. Lady Gaga- Eh Eh

14. Listen to your heart
15. M.I.A.- paper planes

Pro/od koho, vzkaz:

pro moji uzasnou sestrenkuu Mášenku a
Jeníka mam vas mooooc moc rada !!!!
Liduš
pro všechny co právě jsou na parketě..
Kuba :P
Všechny kočky ke mě , Kuba
Pro Nikolu ze Skutče mám tě rád Tomáš.
pro všechny, kteří tuhle písničku milujou :D
Kuba
Pro vsechny ucastniky Love-Or Holiday
2008. Oni uz budou vedet :-)
Pro Pekyše Bártíka Od Fílipáka a Kačenky
Od Karin pro Terezku ať už nesmutní kvůli
Jardovi,že jí za to nestojí a samozřejmě i
pro Tebe!!!!! :)
Pro všechny .. Kuba
Míšo, poď rychle na parket, zatancujem sii
... mám tě rád :-*
Pro všechny hokejisty ze Skutče...Díky
moc
pro vsechny motorkare nejlepe to zahrat v
23hod.dik
pro Veruš,Lenicku a Lucii moje
stredoskolske spoluzacky mam vas mooc
rada a poradne zaparime !! Liduš !!
Pro Míšu Peřinovou od tajného ctitele...
Ahojky,chtěly bychom enchat zahrát tenhle
song pro naši milovanou sestřenku Kačí..A
Kačkoo-Brdo-Forever;) Tvoje Mišpule
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16. Michal David-Céčka
17. poker face the real
booty face

18. Scoty - pirati z karibiku
19. Shaun Baker feat.
Maloy - Give!
20. táhněte do háje
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Pro všechny Zbožnováky a kalby
největší...Zakrojte!! M+K
pro chacholicaky, chrastecaky a hlawne
pro kubu kterej mi poradil doufam ze sme
wybrali dobre:d ste fajneees mam was
moc moc rada=o* Mona
pro mojiho MILAČKA Mišaka ktrery tu sice
neni ale tenhle song je pro tebe!!! L+
Pro všechny, kteří maj rádi tuhle písničku
.. od Kuby
pro michalu zemanovou nejvetsí kravu co
znam
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