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zapoj se

OLDŘICH VLČEK - OLDA

27 < SKAUTING

OLDŘICH VLČEK - OLDA 

(35 let) 

oldrich.vlcek@gmail.com 

v minulosti 10 let vedl 

35. smečku vlčat střediska 

Polaris. Od roku 1998 

vede Skautské tancování 

a Skautský ples Prahy 2.

Ch
cete zkusit něco trochu jiného ve 
skautském programu méně obvyklé-
ho? Zkuste si zatancovat! A proč ne 

rovnou zasoutěžit? Dejte si do svého březnového 
programu druhý ročník akce.

TA N E Č N Í  S O U T Ě Ž

Taneční soutěž Gala parket je určena pro kaž-
dého, kdo tancuje s chutí a pro radost. Nejedná 
se o žádné výkonnostní tancování s množstvím 
složitých tanečních figur, ale o příležitost setkat 
se a zasoutěžit si s podobně založenými skauty-
-tanečníky z celé republiky.

 ▶ Můžete si vyzkoušet taneční soutěž, i když 
netancujete závodně.

 ▶ Výkon bude hodnotit porota složená přede-
vším z netanečníků.

 ▶ Zažijete atmosféru taneční soutěže v přátel-
ském duchu.

Ne! Opravdu se není čeho bát! Zástupy nage-
lovaných chlapců v průsvitných košilích ani davy 
vyzývavě polooblečených dívek skutečně neče-
káme. Ti jezdí na jiné soutěže. Nemusíte se ani 
stresovat z poroty typu „Stardance“, která by vám 
vysvětlila, že musíte mít lehčí nohy, tančit více 
do parketu, rozhýbat i záda a rozhodně vylepšit 
výraz. Naše porota je jiná.

Cílem akce není „machrovat“ na ostatní, ale 
pohodově si zatancovat a zkusit si v tanci za-
soutěžit. Hodnotit se nebude pouze taneční 
technika, ale také prvky jako souznění v páru, 
originalita, ohleduplnost na parketu, nasazení 
pro tanec apod. Uspět může prostě každý bez 
ohledu na to, jak dlouho tančí či jaké taneční 
výkonosti dosahuje.

V E Č E R N Í  TA N Č Í R N A

Na taneční soutěž navazuje večerní tančírna Gala 
party. Je určena těm, kteří se nechtějí účastnit sou-
těže nebo nesplňují požadovaná kritéria (např. tan-
cují závodně) – viz soutěžní propozice na webu.

Sál v prostorách emauzského kláštera působí 
milým komorním dojmem, přátelskou atmosféru 

umocňuje neformálnost akce. Sako a velkou ve-
černí můžete nechat doma.

Budete mile překvapeni, kolik skautů a skautek 
výborně tančí, ač na to v kroji nevypadají! 

A   P R O Č  P R ÁV Ě  TA N E C ?

Společenský tanec není jen pohyb. Má spoustu 
dalších aspektů, které jsou důsledkem toho, že je 
záležitostí párovou. 

 ▶ Při tanci dochází přirozenou formou k sezna-
mování s partnerem opačného pohlaví. Mno-
zí s tím nemají problém, ale pro kluky, kteří 
vyrůstají v chlapeckém oddíle a navštěvují 
třeba průmyslovku, může být tanec dobrou 
příležitostí, jak najít k holkám cestu (a platí 
to samozřejmě i naopak).

 ▶ Tanec je kontaktní. Nutnost koordinace pohy-
bu s partnerem, navíc v intimní zóně, nás učí 
vzájemné pozornosti a ohleduplnosti. Chcete-
-li si dobře zatancovat, nemůžete prostě my-
slet jen na sebe.

 ▶ Tanec je o důvěře. Ač se to nezdá, dívka se 
musí spoléhat na to, že s ní partner nikam 
nenarazí nebo ji nepustí na zem. Tahle důvěra 
se nenápadně buduje a musí být vzájemná.

Proč tedy společenský tanec ve skautském 
programu opomíjet? 

Stát se mistrem republiky nebylo nikdy tak snadné. Zúčastněte se Galaparketu – 

soutěže skautských amatérských párů ve společenském tanci. Tanec může 

členům oddílu či kmene přinést další zajímavou možnost rozvoje.

Gala parket – Gala party

Přijďte na GALA PARKET:

sobota 16. března 2013 

divadelní sál v Emauzích, 

Praha 2 

http://gala.skauting.cz

CHCETE TANCOVAT ČASTĚJI?

Pokud si chcete zatancovat častěji i jinde než jen v klasic-

kých tanečních kurzech, zkuste navštívit Skautské tanco-

vání. Jsme partou převážně skautských nadšenců, kteří 

považují tancování za výborný způsob relaxace a trávení 

volného času. 

Skautské tancování je určené především pro lidi, kteří vedou 

oddíly, rovery, činovníky, ale samozřejmě i pro jejich přáte-

le, kteří skauty nejsou. Smyslem je nabídnout těmto „skaut-

sky vytíženým“ lidem něco, co bude jen pro ně. Nabídnout 

možnost aktivity, na které nebudou muset nic řešit a budou 

si moci odpočinout od svých skautských povinností. Není 

výjimkou, že se u nás potká čekatel se svým střediskovým 

vůdcem, nebo i s vrcholným skautským funkcionářem . 

Obě strany pak většinou zjistí, že jsme vlastně všichni nor-

mální lidé, což může být docela obohacující.

Další informace najdete na http://tancovani.skauting.cz.

www.facebook.cz/casopisskauting


