
 

 
Chcete se naučit           

Společenský tanec 
 

rychlejší a zábavnější formou než v klasických tanečních? Zkuste Round dance 

v ZŠ Vokovice 
 

což je originální styl zábavy a výuky společenských tanců jako je Waltz, Foxtrot, Quickstep, Samba, 
Mambo, Rumba, Cha-cha, Jive a mnohé jiné.  Učí se tak, že jsou vyučovány jednotlivé taneční figury 
a kombinace, které vám jsou napovídány během hudby a vy nemusíte vymýšlet, co kdy budete tančit 
a přesvědčovat partnera (ku) o tom že je vedete správně.  Při tomto stylu výuky není kladen důraz na 
správnou taneční techniku, neboť tančíme pouze pro zábavu a pro radost z tance. Pokud to chcete 
zkusit, tak 

RD klub Grasshoppers otevírá přípravku pro začátečníky 
KDY, KDE:  
Přípravka bude probíhat každé pracovní pondělí od 20:00 do 21:00 v tělocvičně ZŠ Vokovice, 

Vokovická 3, Praha 6.  První zahajovací lekce je v pondělí 5.10., ale můžete přijít i v libovolný další 
týden, (jen musíte počítat s trochou vaší snahy navíc - to abyste dohnali, co jste zmeškali). První dvě 
lekce jsou zdarma, potom již od vás budeme vyžadovat členský příspěvek 1500Kč/os na pololetí.  

  
KOMU je kurz určen:  Kurz je pro všechny zájemce od 15. do 99. let věku, pokud přijdete v páru, je to 

pro vás výhodnější, ale jednotlivce neodmítneme. 
 
CO S SEBOU:  Oblečení může být libovolné, nejlépe však pro pány dlouhé kalhoty a košili, pro dámy 

sukni. Obuv musí být nešpinící (nejlépe s koženou podrážkou), pro dámy pak bez ostrého (kovového) 
podpatku.   

 
JAK SE TAM DOSTAT: nejlépe MHD Metra trasa A na stanici Nádraží Veleslavín, TRAM 20 a 26, 

z Dejvické, případně vlakem - každou x:30 a x:02 z Masarykova Nádraží směr Kladno na nádraží 
Veleslavín. Autem dle mapky a parkovat poblíž školy (zóny zde nejsou). 

Dále pak obejděte školu směrem doleva a u druhého bočního vchodu (z ulice Na Luzích – viz šipka) 
projděte brankou na školní hřiště. Obejděte tělocvičnu, vchod je z opačné strany než je branka. 
Podrobně viz mapka:  

 

   
 
KONTAKT A INFO:  P. Hosenseidl     Tel: 728 463 866 
    WEB: www.grasshoppers.cz   E-mail: hop_hop@centrum.cz 


