
Tance králů i měšťanů 
Nejstarší památky instrumentální hudby období středověku 
 

 
 

Seminář středověkých tanců I 
 

Znojmo 16. – 18. prosince 2011 
 
Středověké taneční formy hlavně francouzské provenience 
konce 12. až počátku 14. století v zrcadlovém tanečním sále 
Domu dětí a mládeže ve Znojmě. 
 
Lektor semináře Mgr. Miroslav Smaha 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Program 
 

Pátek  16.12. od 17:00 příjezd účastníků, ubytování, základní informace 
1. lekce 18.00 – 21.00  pohybové cvičení, dvorské tance 

 

Sobota 17.12. 2. lekce 9.00 – 12.00  dvorské tance 
13.30 prohlídka památek města a znojemského podzemí 
3. lekce 16.00 – 19.00  lidové tance 
20.00 posezení v moravském vinném sklepě v okolí Znojma s degustací vín 
 

Neděle 18.12. 4. lekce 9.00 – 13.00  dvorské a lidové tance 
ukončení semináře 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Kurz je otevřen všem milovníkům historie, tance a hudby, tanečníkům i laikům. 

Výuka bude přizpůsobena s ohledem na začátečníky a pokročilé. Účastníci semináře si mohou 
přinést i vlastní středověký kostým. Během výuky není dovoleno pořizovat videozáznam. 

 
Rezervaci míst pro společné obědy a večeře v restauracích i vinných sklepích uveďte, prosím, 

na přihlášce. Ubytování jsme ochotni zajistit v Domě dětí a mládeže Znojmo, poplatek za ubytování 
150,- Kč / 1 osoba, 1 noc (vlastní spacák, zapůjčení molitanové matrace je nutné rezervovat 

předem). Rezervaci míst pro ubytování v DDM uveďte, prosím, na přihlášce. Účastníci semináře si 
mohou zajistit ubytování individuálně dle nabídky na internetových stránkách taneční školy. 

 
Účastnický poplatek ve výši 750,- Kč zahrnuje 4 lekce (celkem 13 hodin). Nezahrnuje ubytování, 

stravování a pojištění. Výuku tance lze absolvovat také s pasivní účastí, tzn. bez fyzického 
zapojení. Poplatek za pasivní účast činí 500,-Kč. Forma úhrady poštovní poukázkou typu A  

nebo bankovním převodem na účet číslo 51-2313720227/0100. Jako variabilní symbol  
uveďte číslo přihlášky. 

 
Přihlášky zasílejte do 12. prosince 2011 

prostřednictvím internetového zápisu na www.skolatance.cz. Po termínu podání přihlášky lze zápis 
do semináře domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha). 

Zájemcům zašleme informace o dopravě a plánek města s označením místa konání. 
 
 

Kontakt: Miroslav SMAHA, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, 
Vyšehradská 49/320, 128 00  PRAHA 2 – Nové Město 

 

Informace na tel.: 723 955 871 M. Smaha, e-mail: skolatance@centrum.cz 
http://www.skolatance.cz  http://www.ddmznojmo.cz  http://www.znojmocity.cz 

Realizace programu ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Znojmo. 

 

http://www.skolatance.cz/
mailto:skolatance@centrum.cz
http://www.skolatance.cz/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.ddmznojmo.cz
http://www.znojmocity.cz/

