
Zimní taneční kurzy budou zahájeny v měsíci lednu a zakončeny v dubnu slavnostním 
absolventským plesem. 

Latinskoamerické, standardní tance a základy společenského chování vyučuje Mistr ČR 
v latinskoamerických tancích profesionálů Marek Dvorník s partnerkou. 

Rozsah tanečního kurzu: 35 vyučovacích hodin   /    Kurzovné: 1 600,- Kč 

                                             1 100,- Kč pro absolventy z minulých let 

Zahájení kurzu:  ÚTERNÍ KURZ - 4.1.2022    /    STŘEDEČNÍ KURZ – 5.1.2022  

Bližší informace o průběhu tanečních kurzů naleznete na internetových stránkách uvedených níže   

Termín odevzdání přihlášek kolektivů a  jednotlivců - nejpozději do 20.12.2021 na 
adresu:               Dům kultury - pokladna, Tovačovského 2828, Kroměříž 767 01 

Informace: Marek Dvorník, tel.  724 370 559, e-mail: dvornik.marek@volny.cz 
www.tanecni-kurzy-km.cz, facebook: Taneční Kurzy Kroměříž 
 
Taneční kurzy pro MLÁDEŽ již neodmyslitelně patří ke společenskému životu a růstu mladých 
středoškoláků. V kurzu se žáci naučí nejen tančit a společenské výchově, ale také zde zažijí spoustu 
zábavy a budou připraveni do společenského života, a také na plesovou sezónu. Taneční kurzy Vám 
vstup do společnosti usnadní. Nebojte se jich, naopak, těšte se na ně. Patří k základnímu vzdělání 
každého člověka. 
Taneční kurzy začínají v měsíci lednu, dle rozdělení do jednotlivých kurzů a jsou zakončeny 
slavnostním absolventským plesem na konci měsíce dubnu.   
INFORMACE A ORGANIZACE  KURZU: 
Zahájení kurzu:  
4.1.2022 – úterní kurz – 18:00 (Gymnázium Kroměříž + ostatní školy) 
5.1.2022 – středeční kurz – 18:00 (Arcibiskupské gymnázium Kroměříž + ostatní školy) 
 
Místo konání: Dům kultury – Společenský sál 
 
Lektoři: Marek Dvorník s partnerkou 
 
Cena kurzu: 1 600,- Kč za osobu 
-             platba v pokladně Domu kultury – od 1.11.2021 
-             1 100,- Kč pro žáky, kteří navštívili kurzy již v minulých letech a prokáží se 
 
POKLADNÍ HODINY – DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ 
•pondělí              09:00 –  11:00  12:00 – 16:00 
•úterý  12:00 – 16:00 
•středa 09:00 – 11:00   12.00 – 16:00 
•čtvrtek              12:00 – 16:00 
•pátek  12:00 – 15:00 
 
Rozsah kurzu: 
• 10 vyučovacích lekcí (1 x týdně 120 minut) 
• Slavnostní prodloužená (určená pro Vaše hosty) 
• Závěrečný absolventský ples  
 
Vyučovací lekce: 
Skladba lekce –  18:00-19.00 – první část / 19:00-19:15 – přestávka / 19:15-20:15 – druhá část 
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Jedna výuková lekce se skládá ze dvou vyučovacích hodin (60 min) a patnácti minutové přestávky 
mezi vyučovacími hodinami. 
 
Prosím, přijďte na lekci včas, abyste se mohli zapsat u prezence, která bude u vstupu do tanečního 
sálu. Taktéž dostanete u prezence kartičku se svým jménem a pořadovým číslem, a tímto průkazem 
se budete prokazovat při příchodu na každou jednotlivou lekci. 
Program výuky: 
Společenská výchova (např. pozdrav a podání ruky, představení se, návštěva restaurace, 
telefonování, komunikace), kterou dnešní doba více a více vyžaduje, a je investicí, která se každému 
vyplatí.  
 
Přehled tanců pro základní kurzy: 
•standardní tance (WALTZ, TANGO, VALČÍK, FOXTROT) 
•latinskoamerické tance (BLUES, CHA-CHA, JIVE, POLKA) 
•karibské tance (SALSA, BACHATA) 
 
Oděv: 
- na svou první lekci přijděte již ve společenském oblečení 
Pánové:  
společenský oblek nebo sako a společenské kalhoty, košile (nejlépe jednobarevná), kravata nebo 
motýlek, polobotky nebo šněrovací boty, ponožky v barvě obleku (nejlépe tmavé a vysoké nejméně 
do výše lýtek), také je možné mít bílé rukavice (není nutné) 
Slečny: společenské koktejlové šaty , kostýmek (může být i kalhotový), halenka + sukně, boty 
společenské (tak abyste se v nich cítili pohodlně a bezpečně). 
• prodloužená/závěrečná ples – doporučujeme delší šaty 
• Dáma do společnosti nosí vždy silonové punčochy. 
 


