
Luboš Falhaur 

Pavlína Hrádková

učitelé tance

Kurzy tance 

a společenské výchovy 

v Paláci Pardubice

Kurzy pro mládež

Kurzy pro dospělé

www.tanecniFH.cz

www.tanecnivpardubicich.cz



Termíny lekcí

Datum Číslo lekce Téma Místo Čas Poznámka

pá 9.9.2022 1 Palác Pardubice 19:00

pá 16.9.2022 2 Palác Pardubice 19:00

pá 23.9.2022 3 Palác Pardubice 19:00

pá 30.9.2022 4

Prodloužená 1 

StopTimeBand Palác Pardubice 19:00

pá 7.10.2022 5 Country Palác Pardubice 19:00

pá 14.10.2022 6 Dům Techniky 19:00 přesun místa

ne 23.10.2022 7 Palác Pardubice 19:00 přesun na neděli

pá 28.10.2022 8 Dům Techniky 19:00 přesun místa

pá 4.11.2022 9

Prodloužená 2

StopTimeBand Palác Pardubice 19:00

pá 11.11.2022 10 Retro/Maškarní Palác Pardubice 19:00

pá 18.11.2022 11 Dům Techniky 19:00 přesun místa

pá 25.11.2022 12 Movember Palác Pardubice 19:00

čt 1.12.2022 Secvična 19 - 20 hod. Palác Pardubice 19:00

pá 2.12.2022 13

Věneček

StopTimeBand Palác Pardubice 20:00

Mládež PODZIM 2022



Oblečení

 Oblečení pro VŠECHNY návštěvníky

Vhodné oblečení je zásadní podmínkou závaznou pro všechny účastníky kurzu (kurzisty, 

doprovod, kamarády - zkrátka pro každého), kteří se chtějí zúčastnit jednotlivých 

tanečních lekcí. Účastníkům nebo návštěvníkům bez společenského oděvu nebude 

umožněn vstup do společenského sálu. Účastníci kurzu i doprovázející osoby 

si odkládají kabáty a tašky v šatně.

 Kurzisté - doporučené oblečení pro chlapce

TMAVÝ společenský oblek, společenská košile, vázanka (kravata) nebo motýlek, 

společenská obuv černé barvy na zavazování, bílé rukavičky (dobrovolné/doporučené).

 Kurzistky - doporučené oblečení pro dívky

Na běžnou vyučovací lekci krátké společenské šaty, případně společenská halenka 

se sukní nebo se společenskými kalhotami. Na prodloužené a věneček pak dlouhé 

společenské šaty (na věneček NEMUSÍ být bílé, doporučujeme však volit světlé barvy). 

Společenská obuv alespoň s malým podpatkem (s pevnou patou a plnou špičkou je 

praktičtější).



Vstup na lekce, GARDENKA a vstupenky

 Řádná docházka je v zájmu kurzisty, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného 

vraceny nebo jinak kompenzovány. Obecná společenská pravidla a pokyny 

vyučujících a pořadatelů jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazná. 

Pro všechny účastníky kurzu platí zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz 

kouření během všech vyučovacích lekcí. Při porušení těchto ustanovení může 

vyučující nebo pořadatel kohokoliv z kurzu bez náhrady vyloučit.

 Po celou dobu trvání kurzu se účastníci prokazují při vstupu do každé lekce 

průkazkou/vstupovou kartou, doprovod GARDENKOU. Všichni ostatní 

návštěvníci si mohou koupit jednorázové vstupenky v předsálí u pokladny.



Vstup na lekce, GARDENKA a vstupenky

 VZOR vstupové karty pro kurzisty 

 Vstupovou kartu jste obdrželi e-mailem (spolu s fakturou) 

po uhrazení kurzovného.

 Vstupovou kartu si vytiskněte nebo uložte ve vašem mobilu.

 Vstupová karta je NEPŘENOSNÁ.

 Vstupovou kartu je povinen předložit každý kurzista při 

vstupu do sálu ke kontrole pomocí QR kódu.  

 Vstupovou kartu uchovávejte na bezpečném místě, 

nezveřejňujte její fotografie na sociálních sítích nebo 

nepřeposílejte e-maily obsahující odkaz na její stažení. 

Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se 

vstupenkou. Chybnou manipulací se vstupenkou podstupuje 

držitel vstupenky riziko zneužití QR kódu, což může mít za 

následek nevpuštění na Akci. 



Vstup na lekce, GARDENKA a vstupenky

 Každý účastník kurzu má nárok na zakoupení dvou kusů GARDENEK (zvýhodněná 

vstupenka pro doprovod). GARDENKA je přenosná a slouží pro vstup jedné nebo i 

více osob na některou z 10 VYUČOVACÍCH lekcí. Na Prodloužené a Věneček 

gardenka neplatí – na tyto akce je nutné zakoupit vstupenku s označením místa.

 Ceny jednotlivých vstupenek

GARDENKA 360 Kč/ks (10 vstupů)

Vstupenka - Vyučovací lekce 70 Kč/os.

Vstupenka - Prodloužená 150 Kč/os.

Vstupenka - Věneček 290 Kč/os.

 Kurzisté si vstupenky na žádné akce NEKUPUJÍ, 

vstupy na všechny lekce jsou zahrnuty v jejich kurzovném.

 Vstupenky na Prodloužené a na Věneček bude možné zakoupit elektronickou 

formou vždy v dostatečném předstihu na webových stránkách pořadatele.









Není něco jasné? Ptejte se!

info@tanecnifh.cz

falhaur@gmail.com

+420 724 110 753

volání, SMS, WhatsApp

www.tanecniFH.cz

www.tanecnivpardubicich.cz
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