
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ 2020 
Mnichovo Hradiště 

Kurzy společenského tance mají u nás dlouholetou tradici – jistě Vám o svých zážitcích 
z tanečních vyprávěli rodiče i prarodiče. Kurzy pro mládež jsou důležité v mnoha směrech: 
možná si to málokdo uvědomuje, ale umět tančit patří k základnímu vzdělání. Každý              
se v životě dříve či později setká se situací, kde by měl ukázat své taneční dovednosti (ať už 
je to maturitní ples, svatba či pracovní večírek) a je jen na něm, jaký dojem zanechá. 
Znalostmi tance ovšem taneční kurzy rozhodně nekončí – stejně důležitá je společenská 
výchova, na kterou naše kurzy kladou velký důraz. Jak se chovat při společenských 

událostech, komu dát přednost při představování, nebo jak vyzvat dámu k tanci – to vše jsou vědomosti, které 
Vám naše kurzy předají, díky kterým se zlepší Vaše sebeprezentace a takříkajíc se „otrkáte“ ve společnosti. Je 
to cenná zkušenost do dospělosti. 

Taneční kurzy jsou ale také úžasné období, kde si vytvoříte krásné vzpomínky a nová přátelství. Je to událost, 
kterou by si měl každý zažít, nejlépe se spolužáky a kamarády. Kdo se do tanečních nepřihlásí, většinou potom 
lituje, že tam s kamarády nebyl. 

V Mnichově Hradišti tradičně organizuje taneční kurzy KLUB Mnichovo Hradiště,                   
od loňského roku ve spolupráci s Taneční a pohybovou školou ILMA. Kurzy provází taneční 
mistři Mgr. Ilona Šulcová a Marian Šulc (oba pedagogové, profesionální členové Svazu učitelů 
tance ČR, aktivní členové České Taneční Organizace a České Asociace Tance) spolu s asistencí 
lektorů TaPŠ ILMA. Jejich dlouholetá činnost v oboru a nadšení absolventi kurzů jsou jasným 
důkazem, že nabízejí tu nejlepší kvalitu.  

V roce 2020 začínají kurzy 19. září a končí Věnečkem 19. prosince. Běžné lekce se budou konat na sále ZŠ 
Studentská (kde se každoročně koná městský ples), prodloužené a Věneček v KD Pěnčín. Kurzy obsahují 
celkem 13 tanečních setkání. Z toho 9 běžných lekcí, 2 prodloužené lekce, disco lekci a závěrečný Věneček. 
Na všech lekcích je občerstvení samozřejmostí. 

Pokud se rozhodnete přihlásit do našich kurzů, rozhodně Vás čeká pár příjemných překvapení a bonusů: 

• Při přihlášení dostanete voucher na slevu do SALONU DIAMOND v Jičíně, který zapůjčuje 
společenské oděvy. 

• Průběh tanečních budeme profesionálně zaznamenávat, a na konci budete mít možnost zakoupit            
si FOTO A VIDEO BALÍČEK z kurzů. 

• Na Věnečku bude přítomen FOTO KOUTEK, kde se budete moci vyfotit se spolužáky, kamarády                         
a rodinou.  

• Pro kurzisty poskytneme AUTOBUSOVOU DOPRAVU do KD Pěnčín ZDARMA. 

Podmínky zařazení do kurzu: 

• Včasné podání přihlášky se složením nevratné zálohy 1.000, - Kč do 30. 6. 2020. 
• Doplatit kurzovné (v celkové ceně 2.190, - Kč) do 5. 9. 2020. 

Zápis probíhá v kanceláři divadla nebo můžete vyplněnou přihlášku, kterou si stáhnete                                                     
na www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/klub poslat na e-mail divadlo@klubmh.cz a zápisné zaplatit 
převodem. Při jakýchkoliv dotazech se obraťte na výše zmíněný e-mail, nebo volejte na číslo 607 015 300. 

Věříme, že budete z našich kurzů nadšeni stejně, jako řady absolventů před Vámi. Těšíme se na Vás, tanci 
zdar! 
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