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K L A S I C K É  T A N E

PODROBNÉ INFORMACE KURZU

KURZY SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

V kurzu klasických tanečních 

začátečníky).  

Nebojte se přijít i sami, každý rok se zde vytvoří velké množství nových přátelství.

KLASICKÉ TANEČNÍ - ZAČÁTEČNÍCI

• Kdo vás bude učit:  Ing. 

• Kvalifikace učitele společenského tance (specializace klasické taneční)

o praxe lektora klasických tanečních 

http://www.starlet

 

o praxe lektora klasických 

http://www.cesa.vutbr.cz/

 

o praxe lektora klasických tanečních 

o složená zkouška

společenské tance

o dlouholetá soutěžní činnost sportovního společenského tance

předtančení 

CO VÁS V KURZECH KLASICKÝCH TANEČNÍCH 

Náplň tvoří latinskoamerické

konkrétních tanců, které vás budeme učit:

STANDARDNÍ TANCE  

• Hlavní náplň kurzu:  W

• Rozšíření:   Foxtrot

LATINSKOAMERICKÉ TANCE 

 

T A N E ČN Í  

URZU  

POLEČENSKÝCH TANCŮ 

kurzu klasických tanečních se můžete vidět např. s Martinem (výuka 

Nebojte se přijít i sami, každý rok se zde vytvoří velké množství nových přátelství.

ZAČÁTEČNÍCI  

Ing. Martin Valla  

společenského tance (specializace klasické taneční)

klasických tanečních od roku 1999 v TŠ Starlet

http://www.starlet-brno.cz/o-nas/lektori.html 

klasických tanečních na VUT v Brně 

http://www.cesa.vutbr.cz/profil-uzivatele/428-valla-martin

praxe lektora klasických tanečních na MU 

složená zkouška kurzu trenér/porotce III. třídy pro část 

společenské tance 

dlouholetá soutěžní činnost sportovního společenského tance

SICKÝCH TANEČNÍCH ČEKÁ 

latinskoamerické a standardní společenské tance. 

konkrétních tanců, které vás budeme učit: 

Waltz, Valčík, Tango, Quickstep, + Polka 

Foxtrot, Slowfox, Blues, Slowrock  

 

 

výuka určena pro 

Nebojte se přijít i sami, každý rok se zde vytvoří velké množství nových přátelství. 

společenského tance (specializace klasické taneční):   

tarlet Brno 

martin-ing  

část latinsko-americké 

dlouholetá soutěžní činnost sportovního společenského tance a plesových 

 Následuje přehled 
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• Hlavní náplň kurzu:  Samba, Rumba, Cha Cha, Jive,  

• Rozšíření:   Paso Doble  

OSTATNÍ 

Holanďan, Rock´n´Roll, Country, Čardáš, Mazurka, Letkiss, Kankán, Řek Zorba 

(sirtaka), Makarena, Twist, Charleston, ptačí tanec (kuře), Swingové tance - boogie boogie, 

lindy hop, Holanďan, Bossa Nova. Dále bude možné zahrnout výuku Salsy a netradičního 

latina. 

Tanci v kategorii ostatní se budeme zabývat méně podrobně, protože nejsou příliš známé 

nebo tančené. 

STRUKTURA BĚŽNÉ HODINY  

Každá hodina začne krátkým roztančením a zopakováním tanců, které již budete umět. Pak 

bude následovat další zdokonalování v tanečním umění. Ke většině tanců se budeme v 

průběhu kurzu mnohokrát vracet.  

 

NA SEBE A S SEBOU  

Tato kapitola Vám ušetří zbytečné trapasy. 

Oblečte se hezky, lekce se bude více líbit i Vám. Pro pány doporučujeme klasické kalhoty, 

košili s kravatou, deodorant. Dámy zase mohou kombinovat halenky a trička se sukněmi. 

Nepodceňujte kouzlo tanečních a udělejte si jednou týdně sváteční okamžik. Bude vám 

dobře! 

 

úvodní 
informace

roztančení opakování nová látka
společenská 

hra
závěrečná 

taneční série
shrnutí
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Související články: 

http://www.kafe.cz/moda/plesove

http://www.modniarena.cz/inspirace/obleceni

http://www.jakvazatkravatu.cz/ostatni/93

ostatnimi- 

http://www.elegantne.cz/encyklopedie

OBUV PRO TANEC 

Nejlepším řešením jsou samozřejmě speciální taneční boty

podpatky). Kdo je nemáte, postačí vám obuv, která se používá 

akcích.  

Obuv však musí být vždy čistá!!!

Související články: 

http://www.elegantne.cz/encyklopedie

http://www.elegantne.cz/news/dress

MALÁ POZNÁMKA 

V případě „prodloužené“ mohou nastat v oblečení změny. To se dozvíte včas v některé z 

lekcí, které budou dané „prodloužené“ předcházet.

Hudba 

Půjde samozřejmě o hudbu reprodukovanou. Uslyšíte skladby, které se používaly nebo 

používají na tanečních soutěžích po celém světě.

Malá velká poznámka 

Budete-li mít jakýkoli dotaz ohledně čehokoli, nebojte se zeptat! Všechn

ochotně zodpovíme!  

Těší se na Vás, Martin 

 

http://www.kafe.cz/moda/plesove-saty-jake-vybrat-803.aspx  

http://www.modniarena.cz/inspirace/obleceni-na-ples-pro-pany.html 

://www.jakvazatkravatu.cz/ostatni/93-jak-se-obleknout-na-ples-a-vyniknout

http://www.elegantne.cz/encyklopedie-mody/panske-obleky/ 

ejlepším řešením jsou samozřejmě speciální taneční boty (dámské i s

emáte, postačí vám obuv, která se používá na plesech nebo podobných 

!!! 

http://www.elegantne.cz/encyklopedie-mody/panske-boty-obuv-ples/  

http://www.elegantne.cz/news/dress-code-ples-etiketa/ 

V případě „prodloužené“ mohou nastat v oblečení změny. To se dozvíte včas v některé z 

„prodloužené“ předcházet. 

Půjde samozřejmě o hudbu reprodukovanou. Uslyšíte skladby, které se používaly nebo 

soutěžích po celém světě. 

li mít jakýkoli dotaz ohledně čehokoli, nebojte se zeptat! Všechny dotazy vám rádi a 

 

vyniknout-mezi-

(dámské i s chrániči na 

na plesech nebo podobných 

 

V případě „prodloužené“ mohou nastat v oblečení změny. To se dozvíte včas v některé z 

Půjde samozřejmě o hudbu reprodukovanou. Uslyšíte skladby, které se používaly nebo 

y dotazy vám rádi a 
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V případě jakýchkoli dotazů na kurzy

• Email:   xdreamdancers@email.cz

• Facebook:  martin valla

      

 

na kurzy klasického taneční kontaktujte Ing. Martin Valla

xdreamdancers@email.cz   

martin valla 

  Sraz na FACEBOOKU ve skupině: 

TANEČNÍ s Martinem  

 

 

Ing. Martin Valla:  


