
Letní škola country tanců v srdci Vysočiny 

  

  

www.americkytyden.cz         www.sikland.cz          www.caramella.cz  

Taneční program:
TRADIČNÍ COUNTRY TANCE – vyučuje Jiří „Jeff“ Vašák každý den dopoledne od 

9.30 do 11.00 a večer od 20.00 do 22.00 na hlavní třídě westernového města. 
SQUARE DANCES – vyučuje David „Medvěd“ Dvořák denně celé odpoledne Basic 

a Mainstream. Pro znalce i Plus. Výuka probíhá v krytém prostoru „Mexika“. 
LINE DANCE – vyučuje Romana Kubíčková pod Žlutým stanem u rodeo Arény 
dopoledne i odpoledne cca 2x2-3 hodiny + večer po 22.00 Line Dance Party. 
CLOGGING – vyučuje Jan Kudláček pro začátečníky i pokročilé dopoledne a 

odpoledne na dřevěném tanečním parketu v campu. Nácvik na festival Dosido. 

23. Americký týden 
16.-23.7.2017 
Western City 
Šiklův mlýn

http://www.americkytyden.cz
http://www.sikland.cz
http://www.caramella.cz


Lektorský tým 

  
Přihlášky, výběr a rezervace ubytování a stravování, platby – www.sikland.cz 
Dotazy na taneční a programovou část – jeffvasak@gmail.com, Jiří Vašák – mobil: 603842155
Účastnický poplatek: neděle 18.00 (16.7.) – neděle 12.00 – (23.7.) … 1500.-Kč

středa 18.00 (19.7.) –  neděle 12.00 – (23.7.) …  980.-Kč
pátek 18.00 (21.7.) –  neděle 12.00 – (23.7.) …   650.-Kč

Stravování:  polopenze … 182.-Kč, plná penze … 314.-Kč
Kdo je ubytován na Hotelu (snídaně v ceně):  polopenze … 112.-Kč, plná penze … 244.-Kč

V sobotu organizujeme pro účastníky Amerického týdne 
a pro zájemce z českých i slovenských tanečních skupin 
Taneční country festival „Dosido!“ 
Přehlídku country, clogging a line dance předtančení. 

Startovné je ZDARMA!

23. Americký týden 16.-23.7.2017 Western City Šiklův mlýn

Jiří Jeff Vašák 
Vyučuje country tance 
všech stylů. Manager a 
caller mezinárodně 
oceňované skupiny 
Caramella, se kterou 
jako první přivezl do 
Československa 
Square Dancing v roce 
1988.

Jan Kudláček  
Vyučuje Clogging. 
Vedoucí taneční 
skupiny Klepeto,  mistr 
ČR v cloggingu, 
akreditovaný porotce 
CCCDCA. Hudebník a 
bavič. Bude nám hrát 
na piáno. 

David Medvěd Dvořák 
Vyučuje Square 
Dancing a country 
tance po celé Evropě. 
Caller skupin Country 
Farrow a Wild Bunch. 
Člen vedení CCCDCA, 
člen ECTA a CSCTA. 
Akreditovaný porotce 
CCCDCA.

Romana Kubíčková 
Vyučuje Line Dancing. 
Vedoucí tanečního 
kroužku Dancestep 
Jaroměřice nad 
Rokytnou. 2. místo v 
kategorii Diamond 
Newcomer Female 
na WCDF World 
Champioships

http://www.sikland.cz
mailto:jeffvasak@gmail.com

