
ŠSkola tancuŠ a kouzel 
v PetrovicŠŠich

Vážený nádějný tanečníku,

 s potěšením Vám oznamujeme, že ve Škole tanců a kouzel v Petrovicích se bude pořádat již 17. 
ročník Country Tančírny. V příloze Vám zasílame podrobnosti o programu a ogranizačních záležitostech.

 Tančírna se bude konat 24.-26. března 2017 v prostorách ZŠ Veronské nám., Praha 10 - Petrovice.
Očekávame Vaši sovu nejpozději do 10. 3. 2017

         S pozdravem,

Zástupkyně ředitele
Káca Brnkováˇ

Nositelka Flatleyho řádu první třídy, Veliký tanečník, Nejvyšší choreotvorce, 
Nejhlavnějsí hlavoun Mezinárodní konfederace tanečníků

Reditelka: Maky Hejnicova
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Co nas letos ceka?

 Přípravy jsou v plném proudu a my pro Vás připravujeme nejzajímavější a nejoriginálnější 
semináře, hry, tance a hlavně velký turnaj o pohár Albuse Brumbála. 

 I letos zůstává cílem akce: SEZNÁMIT SE!!!! A to nejen mezi sebou navzájem – navázat 
při tanci nová přátelství, ale i seznámit se s něčím novým a zajímavým, co by mohlo ozvláštnit 
repertoár Vaší taneční skupiny nebo alespoň zpestřit rozcvičky a taneční tréninky. Pořadatelem 
akce je jako obvykle Taneční klub Calipso a Českomoravská asociace dětských country 
tanečních skupin. 
 
 Harmonogram seminářů bude probíhat stejně jako v letech předešlých. V pátek by-
chom se rádi věnovali jiným stylům v tanci a pohybu vůbec. Sobota dopoledne bude tradičně 
patřit pohybové průpravě a rozhýbání. A neděle dopoledne bude ve znamení tanců různých 
národů. Každému z nabízených tanečních směrů budou věnovány dva samostatné semináře 
(I. a II).  Vždy dva semináře budou probíhat paralelně. Proto jsou semináře rozděleny do dvou 
dílů – aby ten, kdo bude mít zájem, mohl navštívit všechny. Rádi bychom také brali ohled 
na menší a větší děti. Proto bude jeden ze seminářů věnován mladším dětem a „tanečním 
nováčkům“ a druhý starším a zkušenějším dětem. 
 
 Co se týče stylů tak letos chystáme například Contemporary dance či Capoeiru, 
rozcvičku a taneční průpravu s hvězdným a známým choreografem. Dále bychom do pro-
gramu chtěli zařadit i semináře z jiných evropských či amerických zemí. Nápadů je dost, teď se 
jen testují lektoři, aby bylo vše co nejprofesionálnější! A samožřejmě nás čeká velké a ojedinelé 
sobotní překvapení.

UKOL PRO ROK 2017
VYROBTE SI PRO CELOU SKUPINU VLAK, 

KTERÝM SE DOSTANETE DO BRADAVIC (PETROVIC) 
A KAŽDÝ SI PŘIVEZTE SVÉHO PATRONA.

Velice se na Vás těšíme a doufáme, že se Vám na naší akci bude líbit.
Za organizátory 
Markéta Hejnicová, 
Káča Brnková, 
Jakub Žák a celá parta TK Calipso.            Hlavní dozorce kouzelných ustanovění

Veškeré aktuální informace o seminářích, lektorech, časech, přihlášených souborech a ostatních najdete 
na internetových stránkách www.cccdca.cz a www.facebook.com/tkcalipsopraha Přihlašování bude 
probíhat opět elektronicky, tentokrát však přes informační systém CCCDCA, na adrese: system.cccdca.cz

Kuba Žák 
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Zalezitosti oragnizacni

Místo konání:  Základní škola Veronské nám., Praha 10 – Petrovice
Datum konání: 24. - 26. březen 2017

Ubytování:  ve třídách ve vlastních spacácích - nezapomeňte s sebou karimatky,   
   boty na přezutí a boty na tanec s nečernící podrážkou a bez podpatků   
   (PROSÍM)
 
Stravování:  zajištěno od sobotní snídaně do nedělní snídaně 
    
    sobota snídaně    20 Kč
    sobota oběd     75 Kč
    sobota večeře    70 Kč
    neděle snídaně   20 Kč
    neděle oběd    75 Kč

   čaj a šťáva zdarma (vezměte si s sebou vlastní hrnečky)
   po celou dobu Tančírny bude otevřen náš velice dobře zásobený bufet

Doprava:  vlastní - na požádání si Vás (po sdělení doby příjezdu) vyzvedneme na   
   nádraží

Cena badge:  pro člena CCCDCA        250,- Kč + cena za objednané jídlo
   pro nečlena CCCDCA    350,- Kč + cena za objednané jídlo
   
   Na každých 12 dětí má 1 vedoucí badge zdarma.
   Badge prosím noste po celou dobu setkání.

S sebou:  Potvrzení o bezinfekčnosti a seznam dětí (adresa, datum narození)
   Dobrou náladu !!!
   Veselý kostým v tematickém stylu

Přihlášky:  Přihlašování bude probíhat elektronicky a to přes informační systém 
   CCCDCA ...            ... SySteM.CCCDCa.Cz

PřihlášKA buDe AKCePTOVánA jAKO ZáVAZná Až PO ZAPlACenÍ PřÍSlušnéhO POPlATKu.

PřihlášKy PoSílejte nejPozDěji Do 10. 3. 2017 

Z důvodu zajištění kvality jednotlivých seminářů je maximální počet účastníků na akci 200. Při naplnění 
kapacity může být ukončen příjem přihlášek před uzávěrkou. Změna programu vyhrazena.

Veškeré dotazy, připomínky a náměty na reportáž adresujte na:

Fb: www.facebook.com/tkcalipsopraha
mail: tkcalipso@gmail.com
 marketa.hejnicova@atlas.cz

Platbu můžete provést pomocí:
bankovního účetu TK Calipso:
0290920349/0800 u ČS a.s.
(jako VS uveďte datum narození vedoucího souboru)

Telefónní čísla:
Káča       +420 739 576 749
Markéta   +420 602 139 012

složenkou na adresu:
Markéta hejnicová
Rezlerova 293
109 00  Praha 10 – Petrovice
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