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21. Srpen 2010 - Letní parket Štěpánov - Dj Zlaťas & Dj Schmek
1.

Interpret, píseň:
30 Second To Mars Closer To The Edge

2.

Adam Lambert-Whataya
want from me

3.

Adam Lambert - whataya
want from me

4.

Black Eyed Peas-My
humps

5.

Charlie Straight-Your
House
David Gueta feat. Cid
Cudi

6.
7.

david guetta feat. chris
willis, fergie & lmfao gettin over you

8.

DJ Gollum - Passenger

9.

eminem - love the way
you lie
10. Eminem - not afraid
11. Eminem Not Afraid
12. Flo rida feat. David Guetta
- Club can´t handle me
13. Florida feat David Guetta club can´t handle me
14. get far - the radio
15. Holki,Sedmnáct

Pro/od koho, vzkaz:

Pro Týbu Němce,nejlepšího brášku pod
Sluncem od jeho nejmilejší sestřičky
Andrejky!!:-*
Od Šimona pro Týnku že ji moc miluju a
taky pro všechny zamilovaný lidi.
Pro nejlepsi Stepanovsky kluci Mara
Cach,Adam Čap a Miki čapu .....Jen pro
vas od Honzi janecka
Chtěla bych nechat zahrát tuhle písničku
pro Ondru,Domču a Pavla .....děkuju
Míša :)
Pro Chrašťáky
cau DJ Zlatasi nebo Schmeku pls puste
to pls budu u repraku
Pro Karolinu Obrovskou a Honzik
Smouka a jejich rocni vyroci ktery
dneska slavi .... preje jim to Anicka
findejsova Mtrmr
Pro Denisku a Monču, mám vás moc
ráda holky moje, Od Věruš
pro Brďáky :)
Pro mojí drahou polovičku Honzíka a pro
všechny z Luže!
Pro Kubu Voslaře od kámošky která by
ho děsně moc chtěla!
Pro Radimaky a ostatni co tam budou
parit
pro Denisku Chourovou, protože ona je
ta nejlepší!
Pro celou 9 A zs komenskeho skutec
Pro naší super holčinu Týnu.
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16. Ine kafe- záverečná
17. Jason Derulo - Ridin Solo
18. Justin Bieber - Baby
19. Justin Bieber a Sean
Kingston - eenie meenie
20. Kid Cudi, Memories

21. Kid Cudi - Memories

22. Pendulum - Witchcraft
(nebo i něco jinýho), Tim
Berg - Bromance (Avicii
remix), Gaia - Tuvan

23. Pixie - Xpress
24. radio ibiza-pa pala
amerikano remix
25. Ruda z Ostravy,Ostrava
26. Serj Tankian - Empty
Walls
27. Sex on the beach

28. Sexy Bitsch
29. Stromae - alors on danse
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Od Kláry pro kamarádku Míšu na
rozloučení a ukončení prázdnin.
Pro Jaroslava peska - aby se mu v
Hradci na skole darilo
Pro Anicku findejsovou ..... Valdkyni
vsech mori a galaxii
Pro filipa vasulina od Justina Biebra
Pro ty co letos vyšli ze ZŠ Luže...byli ste
nejlepší třída jakou si kdo mohl
přát♥..vzpomínky zůstanou
Pro nejmilejšího Iveťáčka,kterýho jsem
kdy poznala..To je ta naše bejku:-*S
láskou tvůj retoš :)
Pro všechny Skutečáky. Pokud by slo
tak v prubehu vecera vse...pendulum lidi
chytne...tim berg je uplne bomba vec na
pareni a jako nadstandart by byla gaia i
kdyz ted ani byt nemusi
Ahojky,zahraj to prosím pro Máru od
Mišulky :)
Pro Adama Čapa ... Krále
Stepanovskeho parketu
Od Lucky,pro bývalé spolužáky co dnes
byli na slučáku.
Pro Cecka .... prosím zahrát (p)o
půlnoci..
:)Pro Denču Burešovou, která 22.8. slaví
16nácté narozeniny se vzkazem, že
jsem do ní blázen.
pro mou lásku minišku liškovou od týnky
mám tě moc ráda!
Pro Radka suzra ktery s nami tu dneska
nemuze bejt...Tezka nemoc :( :(
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30. Stromae Alors on dance
hleda se zena

31. tatact - seiv mai nait
32. Yolanda be Cool - We no
speak Americano
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prosim zlatasi nebo schmeku zahraj tam
ty dve za sebou Stromae a hleda se
zena Stromae je pro me a tatku a hleda
se zena pro mamku prosim zahraj to a
za sebou
pro vsechny jumpery obzvalst Czech
Hardcore Jumpers :-D
Pro Amálii, Rosálii a Otýlii od Cecílie :-)
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