
Kurz tance a společenského chování pro mládež 2015  
INFORMACE A POKYNY 

 Zahájení tanečního kurzu proběhne v sobotu 12.9. 2015. 
 Další lekce vždy v pátek dle rozpisu níže. 
 9. října a 13. listopadu jsou tzv. lekce o hodinu prodloužené 19:00- 22:00 

lekce vedená taneční školou a 22:00-22:30 volná zábava. Každá lekce bude 
mít speciální téma, které oznámí taneční mistři v září. (např. lekce v 
maskách…) 

 18. prosince – věneček 19:00-24:00 

„Věneček“- poslední slavnostní hodina kurzu. Tradičním zvykem závěrečného 
věnečku je vzájemné obdarování na památku. Partner své taneční partnerce 
věnuje květinu, na které je stuha s jeho jménem.  A na oplátku tanečnice dává 
svému oblíbenému partnerovi malovaný kapesníček se svým jménem.   

Stuhy a kapesníčky bude možné objednat a zakoupit na běžných tanečních 
lekcích v sokolovně. Naše umělkyně, které budou stuhy a kapesníčky malovat, vás 
prosí o včasné objednání, aby toho neměly na poslední chvíli mnoho. Děkujeme.  

Vstupné: 
Na běžnou lekci 50 Kč za osobu. Prosíme i doprovod o společenský oděv. 
Vstupné na prodlouženou lekci a na věneček:      na stání 100Kč za osobu 
                              ke stolu 120 Kč za osobu 
Místa ke stolům na prodloužené lekce a na věneček je možné zakoupit předem. 
Stolů je omezený počet. Pro jednoho kurzistu je možné zakoupit max. 4 lístky ke 
stolu. 
 
Každý účastník kurzu má v ceně jednu GARDENKU- ta opravňuje jeho doprovod 
k volnému vstupu na všechny lekce, i prodloužené a Věneček. Na každé gardence 
je číslo židle, která držiteli patří. Židle budou rozmístěny po obvodu sálu.   
Pro další doprovod je možné zakoupit gardenku za 400Kč/osobu 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů pište na tanecni.cesbrod@seznam.cz, nebo volejte 

vždy ve všední dny 18:00-19:00 na telefon 702 582 431. 



 

Kurz tance a společenského chování 
pro mládež 2015  

 
Termín den hodina druh lekce 

 
12.9.2015 sobota 18:30-21:05 h Zahájení kurzu 

 
18.9.2015 pátek 18:30-21:05 h běžná lekce 

 
25.9.2015 pátek 18:30-21:05 h bežná lekce 

 
2.10.2015 pátek 18:30-21:05 h bežná lekce 

 
9.10.2015 pátek 19:00-22:30 h Prodloužená 

 
16.10.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
23.10.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
30.10.201 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
6.11.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
13.11.2015 pátek 19:00- 22:30 h Prodloužená 

 
20.11.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
27.11.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
4.12.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
11.12.2015 pátek 18:30-20:15 h bežná lekce 

 
18.12.2015 pátek 19:00-24:00h Věneček 

 


