Kvìtuše Horváthová
poøádá ve spolupráci

s Kulturním domem Josefa Suka
v Sedlèanech

Neodkládej!
Chceš-li èin zabíti, odlož jej ted’,
chceš-li co udìlat, zaèni s tím hned,
„Zítra” je, vìø mi to, èinù všech hrob,
Kdo chceš mít úspìchy, okamžik chop.

Jiøí Solar

Z ÁKLADNÍ

K URSY T ANCE

Vážení pøátelé,
srdeènì Vás vítáme v KD Josefa Suka v Sedlèanech pøi zahájení Kursù tance a spoleèenské
výchovy, které jsou zajisté jednou ze spoleèenských událostí ve Vašem mìstì.

a spoleèenského chování

Budeme se uèit polku, valèík, waltz, foxtrot,
slowfox, tango, blues, jive, slowrock, èaèu, mazurku, country a nìkteré módní tance.

Kvìtuše Horváthová

Dále se budeme vìnovat základním spoleèenským pravidlùm, které s tancem, nebo spoleèenskou zábavou bezprostøednì souvisejí. V malé
míøe i spoleèenskému chování obecnì.

taneèní asistenti: Jana Ringesová
Jiøí Švarc

Vstup je povolen pouze ve spoleèenském
obleèení!!!
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Všech lekcí se mohou zúèastnit rodièe žákù.
Zvláštì vítáni budou na prodloužených a všech
doprovodných akcích, kterých se mohou zúèastnit
i další pozvaní hosté.

hudební doprovod: Petr Hochmaul
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Základní kurs tance a spoleèenského chování
obsahuje 11 lekcí a 3 prodloužené. Celý kurs
bude zakonèen Závìreèným vìneèkem s vánoèní nadílkou.

taneèní kurs vede

2021

Kvìtuše Horváthová

Kursy zaèínají
10. záøí 2021
a budou probíhat
vždy v pátek
odpoledne a veèer
dle uvedeného programu

Jdeme do taneèních

Odpolední

taneèní kurs
1.
2.
3.
4.

lekce
lekce
lekce
lekce

1. prodloužená
5. lekce
6. lekce
7. lekce
2. prodloužená
8. lekce
9. lekce
10. lekce
3. prodloužená
11. lekce

K

10. záøí 2021
17. záøí 2021
24. záøí 2021
1. øíjna 2021

ursy tance a spoleèenského chování jsou záležitostí
nejen taneènì - technickou, ale i spoleèenskou. Obleèení dívek
i mladých mužù musí vyhovovat potøebám výuky tance
a musí odpovídat spoleèenským normám a zvyklostem. To
ovšem neznamená, že si musíme poøizovat právì ty nejdražší
vìci.

8. øíjna 2021

Pro dívky postaèí na bìžnou vyuèovací hodinu nená-

15. øíjna 2021
22. øíjna 2021
29. øíjna 2021

roèné obleèení. Poøizujeme je tak, aby bylo vhodné i pro jiné
úèely. Doporuèujeme šaty nejlépe se širokou sukní, která
nebude bránit pohybu, popøípadì sukni a slavnostnìjší
halenku. Na prodlouženou lekci volíme slavnostnìjší šaty.

5. listopadu 2021

Závìreèný vìneèek je slavnostním ukonèením základ-

12. listopadu 2021
19. listopadu 2021
26. listopadu 2021
3. prosince 2021
10. prosince 2021

Závìreèný vìneèek
17. prosince 2021

ních taneèních kursù a uvedením do nové taneèní sezóny.
Šaty by tomu mìly odpovídat. Vìtšinou mají svìtlou barvu.
Jejich délka a støih je dán estetickým cítìním dívky.

Nejdùležitìjším doplòken dívèí taneèní výbavy jsou
støevíèky a kabelka. Vždy volíme dobøe vyzkoušené støevíèky
s mìkkou podrážkou na polovysokém podpatku. Kabelka by
nemìla vypadat pøíliš nákladnì a „dámsky”. Dívkám sluší
jednoduché vìci. Jednoduchost by mìla platit i v jejich líèení.

Na rozdíl od dívek to mají chlapci s garderobou jednodušší. Mladí muži nosí do taneèních tmavý spoleèenský
oblek, jednobarevný nebo s jemným vzorkem, a bílou košili
s motýlkem. Boty musí být pohodlné a musí mít pružnou
podrážku. Barva bot a ponožek ladí s barvou šatù. Obleèení
chlapcù je doplnìno bílými rukavicemi.

doba trvání lekce
pøestávka

17.30 až 19.30 hodin
18.30 až 18.45 hodin

Do taneèních kursù pøicházíme vhodnì upraveni. Ve

prodloužená
závìreèný vìneèek

19.30 až 23.00 hodin
19.30 až 24.00 hodin

zvýšené míøe dbáme o osobní hygienu a o údržbu obleèení.
To jsou skuteènosti, které velice mnoho vypovídají o naší
osobì.

Ve è e r n í
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5. lekce
6. lekce
7. lekce
2. prodloužená
8. lekce
9. lekce
10. lekce
3. prodloužená
11. lekce

10. záøí 2021
17. záøí 2021
24. záøí 2021
1. øíjna 2021
9. øíjna 2021
15. øíjna 2021
22. øíjna 2021
29. øíjna 2021
6. listopadu 2021
12. listopadu 2021
19. listopadu 2021
26. listopadu 2021
4. prosince 2021
10. prosince 2021

Závìreèný vìneèek
18. prosince 2021

doba trvání lekce
pøestávka

20.00 až 22.00 hodin
21.00 až 21.15 hodin

prodloužená
závìreèný vìneèek

19.30 až 23.00 hodin
19.30 až 24.00 hodin

