
Taneční 2021-22 – doufejme, že opět nedojde k omezujícím opatřením 

Vzhledem k omezením covid 19 se v loňském školním roce neuskutečnily taneční pro loňské 2. ročníky. 

Letos na základě požadavků a na základě domluvy s paní vedoucí tanečních L. Buryanovou je proto 

nabídnuta možnost navštěvovat taneční 2. a současně 3. ročníkům. Ve stanovených termínech budou 

probíhat 2 lekce po sobě. Jedná se o kompromisní řešení – důsledkem je to, že z plesů nebude 

realizována v Tišnově dokončená (akce se tedy početně zredukují). Termíny: 

21.9. út 

24.9. pá 

5.10. út 

8.10. pá 

15.10. pá 

22.10. pá 

5.11. pá 

12.11. První prodloužená - kurz I. Pá – 2. roč, sx 

19.11. První prodloužená - kurz II. Pá – 3 roč, sp 

23.11. Společenský večer - kurz I. Út – 2. roč, sx 

26.11. Společenský večer - kurz II. Pá – 3. roč sp 

3.12. pá 

7.12. út 

závěrečný ples v rámci akce TŠ Starlet v Bobycentru - prosinec nebo leden (pro zájemce – řeší paní 

Buryanová) 

Časy:  

Lekce: pokud budou kurzy tříd po sobě: 16-18 – 1. kurz (2. roč a sx) , 18-20 – 2. kurz (3. roč. a sep) 

Společenský večer: každý kurz zvlášť: 17-19 (dietní opatření – paní Buryanová nahlásí) 

Prodloužené – každý kurz zvlášť - 18-23 

Cena: upřesněna na základě jednání SRP 31.8.: 1500Kč členové SRP, 1700Kč nečlenové SRP, 

předpokládá se platba převodem na účet SRP do 20.9.2021, variabilní symbol se nevyplňuje, do 

poznámky pro příjemce je nutné napsat jméno, příjmení a třídu účastníka kurzu (TU nebudou vybírat 

hotovost). Číslo účtu: 1359164399/0800 

Co je nezbytné: hned od začátku je nezbytné vyřešit tzv, pořadatelské služby na všechny lekce ze strany 

rodičů – TU musí oslovit zákonné zástupce, vyplnit tabulku s rozpisem služeb. Pokud třída nezajistí 

příslušný počet dohledů, bude nutné řešit toto placenou pořadatelskou službou (náklady ponesou ti, 

co dohledy nemohli zajistit – finance budou mezi ně rozpočítány). Povinnosti dohledu ze strany rodičů 

– na webových stránkách v sekci SRP. 

Přihlášení účastníci kurzu obdrží průkazky opravňující k návštěvě kurzu, tyto průkazky slouží i jako 

vstupenka na prodlouženou a na společenský večer. 

Vstupenky na bílou prodlouženou – počet prodaných vstupenek se bude odvíjet od 

kapacity  sokolovny – je možná regulace prodeje vstupenek (informace budou sděleny, prodej – Jana 

Musilová- kancelář školy). 

TU sdělí žákům a rodičům potřebné informace a provedou kontrolu seznamů (budou jim předány 

ŘŠ). Po domluvě se SRP přidělí účastníkům VS k platbě. 



Problém – bylo dříve avizováno – méně ch, větší počet d – je třeba s touto situací počítat 

Kapela na prodlouženou– info@anotherway.cz (kapelník pan Bořek Tvrzník 739449287). 
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