
Kurzy tance a společenské výchovy v Adalbertinu mají dlouholetou tradici a jsou 

vedeny na vysoké společenské úrovni. Jelikož společenský tanec slouží především 

k pobavení,  veškeré obavy můžete nechat stranou. 

 

Oblečení ovšem zvolte tradiční pro tuto společenskou událost: 

Pánové zvolí na běžné vyučovací lekce a na Prodloužené lekce tmavý společenský 

oblek, bílou nebo jednobarevnou košili, vázanku nebo motýlka, společenskou obuv 

tmavé barvy a vhodné ponožky ladící k botám. Nezbytnou pomůckou jsou bílé 

rukavičky. 

Na Věneček je žádoucí black tie dress code: tmavý, nejlépe černý, oblek, bílá košile, 

černý motýlek, vhodná společenská obuv (nejlépe černá), černé ponožky, bílé 

společenské rukavice. 

Dámy zvolí na vyučovací lekce společenské šaty nebo halenku se sukní v délce po 

kolena, vhodnou společenskou obuv. Neměly by chybět punčochy nebo punčochové 

kalhoty.  

Na Prodloužené lekce je žádoucí slavnostnější večerní oblečení - společenské šaty 

nebo sukně s halenkou, délka sukně by měla sahat od půlky lýtek níže.  

Na Věneček dámy obléknou slavnostní společenské šaty v bílé barvě s délkou sukně 

až na zem. 

Zvláštní kapitolou jsou pak speciální lekce, při nichž uplatníte svou módní kreativitu 

s ohledem na dané tématické zaměření lekce. 
 

U rodinných příslušníků a dalších návštěvníků rovněž předpokládáme vhodné 

společenské oblečení. 

 

„Umět se přizpůsobit svým oblečením i chováním danému prostředí  

je součástí sociální inteligence.“ 
         Ladislav Špaček 

 

Zahájení kurzu se uskuteční 8. září 2023. 

V přísálí Velkého sálu se dostavíte k prezenci účastníků kurzu: 

KURZ A:  16:45 – 17:20 hod.       

KURZ B:  19:15 – 19:50 hod. 

   

Zde obdržíte průkazku frekventanta kurzu se svým jménem. Tato průkazka je 

nepřenosná. O její případné ztrátě budete neprodleně informovat organizátora 

kurzu. 

 

Jak probíhají taneční lekce? 

Po vstupu do budovy Adalbertina si v šatně odložíte svršky a nepotřebné doplňky. 

Před vstupem do sálu se prokážete průkazem účastníka tanečního kurzu. V sále se 

připraví chlapci z pohledu od vstupních dveří na levou stranu a děvčata na pravou 

stranu sálu. Výuka začíná hudební znělkou a přivítáním tanečním mistrem. 



Dodržujte, prosím, vždy přesně začátek lekce. V průběhu dvouhodinové lekce je 

jedna přestávka, občerstvit se můžete v baru ve foyer. Výuka končí rozloučením a 

hudební znělkou. 

 

Vstupenky:  

Rodičovský doprovod a další návštěvníci lekce si mohou zakoupit vstupenku 

v Turistickém informačním centru města (www.hkinfo.cz) nebo v pokladně 

Adalbertina, která se nachází v přízemí budovy u šatny, naproti recepci. Tato 

pokladna bude otevřena vždy hodinu před začátkem každé taneční lekce. Vstupenky 

je rovněž možné zarezervovat nebo koupit on-line v předprodejní síti 

www.hkpoint.cz. 
 

Vstupné 

Cena vstupenky na jednotlivé vyučovací lekce  = 150,- Kč 

Cena vstupenky na Prodloužené lekce    = 200,- Kč 

Cena vstupenky na Věneček     = 250,- Kč  

 

Prodej vstupenek na jednotlivé lekce bude zahájen v měsíci květnu 2023.  

Poslední výuková lekce – Nácvičná – se koná bez účasti rodičů a veřejnosti. 

Prodej vstupenek na Věneček bude zahájen v druhé polovině měsíce října 2023 a 

bude možný pouze v pokladně Adalbertina. 

Zakoupené vstupenky nevyměňujeme, vstupné nevracíme. 

 

Pravidla pro vracení kurzovného: 

Kurzovné se vrací pouze z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů.  

 

1. Celé kurzovné se vrací do 14. srpna 2023 včetně 

2. 50% kurzovného se vrací od 15. srpna do 31.srpna 2023 včetně 

3. Později se kurzovné nevrací.                                                   

       
 

http://www.hkpoint.cz/

