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Taneční workshop – Dance workshop 
 

 "Tanec je jako život. Je dobré ho mít naplánovaný, ale je třeba být připraven i improvizovat." 
Tato slova neznámého autora přesně vystihují to, o čem bude náš taneční workshop – o 
tanci, zábavě, improvizaci a poznání české taneční kultury v praxi. Na workshopu pro úplné 
taneční začátečníky se dozvíte, co jsou to taneční, vyzkoušíte si, jak galantně vyzvat ženu k 
tanci, osvojíte si základní pravidla chování při párových společenských tancích. Mimo to se 
můžete těšit na výuku české polky, polské mazurky a na tanec s překvapením! V závěru 
workshopu si vaše nově získané poznatky ověříte ve vědomostně-tanečním kvízu a budete 
mít příležitost vyhrát zajímavé ceny.    
Tak neváhejte, přijďte. Těšíme se na vás!   

S sebou: pohodlné boty, ženy – sukni nebo šaty, všichni – dobrou náladu.    
 
“Dance is like life. It’s good to have a plan, but you must be ready to improvise.” These words 
from an unknown author perfectly capture the essence of our dance workshop – it’s about 
dance, fun and improvisation as well as about experiencing the Czech dance culture. At this 
workshop for complete novices, you will learn what “taneční” are, how to ask a woman for a 
dance and how to behave in social couple dances. You can also expect to learn the Czech polka, 
the Polish mazurka and a surprise dance! At the end of the workshop, you can test your 
knowledge in a dance quiz and win interesting prizes. 
Don’t hesitate and come! We’re looking forward to meeting you! 
You will need comfortable shoes. Women should wear a skirt or a dress and everyone needs to 

come in good spirits.     

 

Mgr. BcA. Kateřina Kočová 

Přesně před deseti lety se rozhodla, že místo před kamerou bude stát 

před katedrou a bude učit cizince česky. Letní škola na FF UK je 

pro ni návrat domů. FF je její alma mater, která ji naučila vše, co 

teď předává svým studentům.  Je knihomolka. Miluje Prahu. Ráda 

tančí v dešti. Na letošní LŠSS od ní můžete čekat plno zábavy, 

legrace, improvizace a poznání. Roztančí a rozmluví úplně 

všechny.   

Exactly ten years ago, she decided that her place is not in front of a 

camera, but in front of a class, teaching Czech for foreigners. The 

Summer School at the Faculty of Arts is for her a homecoming of 

sorts; the faculty taught her everything that she now passes on to 

her students. She loves books, Prague and dancing in the rain. At the LŠSS, you can expect 

her to come bearing fun, improvisation and knowledge. She’s confident that she can get 

absolutely anyone to start dancing and talking. 
 


