
 

 

 
 

Městské kulturní zařízení Uničov 
Tel. 585 054 060, e-mail: outratova@mkzunicov.cz 

 

Taneční mistr: Vlastimil Hošek s Jaroslavou Mikulkovou - Klub sportovního tance  

Šumperk (http://www.kts-sumperk.cz/) 

Počet lekcí: 10  + prodloužená + kolona  

Kurzovné:  1.200 Kč pro 1 osobu 

Kdy:   od 11. září do 4. prosince 2018 

Kde:  G - CLUB Uničov malý sál pro taneční lekce, velký i malý sál na 
Prodlouženou a Kolonu (ples v bílém) 

 

Den konání: úterý (první lekce 11. září) v době od 17.30 – 19.30 hodin 
   (1 lekce 2x55 min. a 10 minut přestávka) 
 
Přihlášky:  
k dispozici od 1. 6. a odevzdání v Městském informačním centru 
Uničov na Masarykově náměstí, na www.mkzunicov.cz, nebo pošleme e-mailem, 
vyžádejte si na e -mailu outratova@mkzunicov.cz 
Odevzdání nejpozději do 27. 8. 2018 
 

Úhrada:  
nejpozději do 27. 8. 2018 na č. ú. MKZ 19-967910207/0100 
(do zprávy pro příjemce napište „taneční a jméno frekventanta“)  
nebo hotově  Městském informačním centru Uničov 
 

Legitimace:  
před první taneční hodinou musí všichni frekventanti vlastnit legitimaci, kterou 
získáte v Městském informačním centru Uničov na základě úhrady v hotovosti 
nebo doložením dokladu o úhradě na číslo účtu MKZ  
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Jak se obléci a obout do tanečních: 
dívky: krátké společenské šaty (tzv. koktejlky) nebo kombinace sukně a halenky či 
společenského trička (top), boty na nižším podpatku s pevnou patou, což je 
důležité pro Vaši bezpečnost, aby se boty při rychlých tancích nevyzouvaly. 
pánové: tmavý oblek (černý, tmavě modrý či šedý), tmavé boty a ponožky, bílá či 
barevná společenská košile, kravata nebo motýlek, bílé rukavičky. 
 

Barevné lekce: 
Každá lekce vyjma první je zaměřena na barvu, kterou si frekventanti určí na konci 
každé lekce. Není podmínkou pořizovat si zrovna tu danou barvu šatů, košile atd. 
Stačí jakýkoli barevný doplněk (náušnice, jakýkoli šperk, kravata, kapesníček, 
sponka do vlasů, pentli do klopy….)  
 

Jaké tance se naučíte? 
Standardní tance: Waltz, Valčík, Tango, Foxtrot, Blues, Polka, Mazurka… 
Latinskoamerické tance: Čača, Jive….. 
 

Prodloužená, Kolona: 
v prostorách velkého i malého sálu G-Clubu Uničov. Frekventanti mají vstup 
zdarma. Vstup je v rámci kurzovného. Vstupenky pro návštěvníky budou 
místenkové ke stolům.  
 

Hudební doprovod: 
na tanečních lekcí jsou kvalitní nahrávky taneční hudby z CD a MP3. 
Prodloužená a Kolona (ples v bílém) bude za doprovodu živé hudby. 
 

Šatna: 
Šatna pro kurzisty je ve vestibulu před vstupem do sálu a je zdarma. V šatně je 
nutno se přezouvat do taneční obuvi, odložit své svršky a tašky. 
 

Alkohol: 
Alkohol do tanečních nepatří. Pokud se kurzista dostaví do tanečních v podnapilém 
stavu, nebude mu umožněn vstup do výuky. Požívání alkoholu během výuky, 
Prodloužené a Kolony je pro kurzisty zakázáno. 

Fotografie: 

Kurzisté si mohou pořizovat fotografie pro osobní účely po celou dobu kurzu. 
Oficiální společná fotografie bude pořízena před čtvrtou lekcí profesionálním 
fotografem (Fotoateliér Frolichová Helena). Bude hrazeno z kurzovného. Fotograf 
je přítomen i na Prodloužené i Koloně. 
Natáčení na videokameru ani vstup s ní do základních lekcí není povolen. Filmovat 
je možné na prodloužené a závěrečné koloně. 



 

Taneční lekce studenti 2018 

G – CLUB Uničov 

 

10 lekcí + 1 prodloužená + 1 kolona 

 

1 lekce  úterý 11. 9. 17.30 – 19.30 hodin  

2 lekce  úterý 18. 9. 17.30 – 19.30 hodin 

3 lekce  úterý 25. 9. 17.30 – 19.30 hodin  

4 lekce úterý  2. 10. 17.30 – 19.30 hodin (focení společné foto) 

5 lekce úterý  9. 10. 17.30 – 19.30 hodin 

PRODLOUŽENÁ úterý 16. 10. od 18.00 – 22.00 hodin 

6 lekce  úterý 23. 10. 17.30 – 19.30 hodin 

Vynechaný týden z důvodu PODZIMNÍCH PRÁZDNIN (29. - 30. 10.) 

7 lekce  úterý   6. 11. 17.30 – 19.30 hodin 

8 lekce  úterý 13. 11. 17.30 – 19.30 hodin 

9 lekce  úterý 20. 11. 17.30 – 19.30 hodin 

10 lekce  úterý 27. 11. 17.30 – 19.30 hodin 

KOLONA úterý 4. 12. od 18.00 do 22.00 hodin  


