
WESTERNOVÉ
ˇˇMESTECKO

Country Taneční

FESTIVAL

10. - 12. 6. 2022
V letošním roce, je pandemická situace poněkud příznivější než byla vloni a snad to nadále 

tak i zůstane a nevzniknou žádné nové restrikce ze strany státu, které by opět omezovaly 
společenské a taneční akce. V minulých dvou letech se opatření dotkla i naší akce, avšak letos 
se vrací zpátky do červnového termínu. Letos se na vás těsíme v druhém červnovém víkendu 
ve westernovém městečku v Boskovicích.

Vítání jsou jako vždy jednotlivci, páry i celé taneční skupiny. Věk ani taneční vyspělost 
nerozhodují. Důležitější je zájem o tanec a chuť strávit pohodový víkend. O to se budou 
maximální míře snažit tradiční lektoři s více než dvacetiletou praxí:

IVAN BARTŮNĚK
country tance, párové tance

MÍŠA KRAJÍČKOVÁ
line dance 

MICHAL DINGO JANÁK 
line dance a square dance

Aktuální informace a možnost registrace naleznete na webových stránkách akce:

Během sobotního večera se taneční soubory mohou v rámci country bálu zúčastnit nesoutěžní 
přehlídky, zároveň s country bálem bude večer probíhat i Line Dance Party u srubů.

www.countryvikend.cz

Neděle
08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 12:00 Dopolední taneční blok
12:00 - 13:00 Oběd
12:00 - ...  Odjezd (Šťastnou cestu domů a naviděnou příští rok!)

Sobota
08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 12:30 Dopolední taneční blok
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 18:00 Odpolední taneční blok
18:30 - 20:00 Večeře
20:00 - 24:00 Line Dance Párty / Country bál (dle počasí a sil tanečníků)

Pátek
16:00 - 20:00 Příjezd (ubytování, prezence od 17 hodin)

18:30 - 19:30 Večeře
20:00 - 22:30 Večerní taneční blok (dle počasí a viditelnosti)

Tančit se bude souběžně na více místech!
 (country tance, line dance, párové tance, square dance)

P R O G R A MZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum:  3. 9. - 5. 9. 2021
Místo:  Westernové městečko Boskovice

Ubytování: stan s podsadou od 120,- Kč os/den
  apartmán  od 750,- Kč os/den, včetně snídaně

Stravování: snídaně  150,- Kč (možnost si přiobjednat k ubytování)

  oběd  170,- Kč, 
  večeře 140,- Kč, 
Oběd a večeři možno objednat při registraci předem, podrobný jídelníček naleznete na webových stránkách akce.

Cena:   celý víkend (pá, so, ne) - dospělí    400,- Kč
  celý víkend (pá, so, ne) - dětské (do 15-ti let)   250,- Kč
  zkrácený víkend (sobota, nebo sobota a nedělě)  350,- Kč
  členské CLDA - dospělí     300,- Kč
  členské CLDA - dětské (do 15-ti let)    250,- Kč

Pro přiznání slevy členům CLDA uveďte v registraci členské číslo. Po ověření zaplaceného 
členského poplatku bude přiznána sleva. U prezence se prokážete členským průkazem.

Lektoři:  Ivan Bartůněk - country tance, párové tance
  Michal Dingo Janák - line dance, square dance
  Míša Krajíčková - line dance

POZOR!!! 

Tanečním povrchem 

nám budou prostranství m
ěstečka, 

nečekejte povrch 

soutěžního parketu!
www.countryvikend.cz

nebo

www.moravia-line.cz

Ubytování 
si zajišťuje každý sám

na tel.č. +420 739 000 259
nebo stránkách městečka

www.westernove-mestecko.cz

L e k t o ř i
Ivan Bartůněk, caller, lektor, trenér a choreograf

Od roku 1980 se intenzivně věnuje country tancování. Ač povoláním pedagog, patří mezi přední odborníky na country tance v České 
republice. Dvacet tři let vedl v Brně taneční soubory. Nejdříve soubor Dostavník a 17 let soubor La Quadrilla – trojnásobný mistr republiky 
v country tancích. Třináct let spolupracuje s  Asociací dětských tanečních souborů, jako lektor mnoha seminářů a porotce dětských tanečních 
soutěží. Působí jako lektor country tanců, skotských, řeckých, line dance a couple dance, základů taneční techniky, základů 
choreografie a základů callerování na mnoha seminářích po celé republice určené pro pedagogy, vedoucí tanečních souborů, členy 
tanečních souborů, taneční mistry a cvičitele. Je autorem celé řady metodických materiálů. Od roku 1990 vede kurzy country tanců pro 
veřejnost v Brně.

Více než třicet let působí jako caller na stovkách country bálů u nás, ale i v Německu, Rakousku a Chorvatsku. Již šestým rokem 
organizuje ve spolupráci s CK Tušla velice úspěšný týdenní pobyt s výukou country tanců v Chorvatsku na Makarské riviéře.

(www.countrytance.cz)

Michal Dingo Janák

Tanci se aktivně věnuje od roku 1997, od této doby prošel různými tanečními styly a několika tanečními skupinami. Od roku 2001 
dlouhodobě působí jako klubový caller Square Dance a lektor Line Dance v tanečním klubu Community Dancers Brno 
a Karolína Brno a od roku 2013 pravidelně působí v rakouském tanečním klubu Dancing Strawberries, ve kterém calleruje zejména 
náročnější tancování (DBD) Square Dance (B-A2).  Line Dance učí choreografie od začátečníků až po pokročilé, včetně soutěžních tanců 
WCDF a UCWDC, úspěšně složil teoretické i praktické zkoušky a je držitelem certifikace National Teachers Association.

Společně s tanečním klubem Community Dancers Brno každoročně připravuje taneční seminář Line Dance – Moravia Line, který se 
v letech 2002-2014 konal v malebném prostředí českomoravské vysočiny a v posledních letech se přesunul do Brna.  Jako lektor působí 
na rozličných výukových a tanečních akcích, seminářích pro taneční soubory a kurzech pro taneční školy.  Mezi poslední, pravidelně 
realizované, workshopy patří víkendové taneční semináře nesoucí název Line Dance Weekend.

(www.michal-janak.cz)

Souhrnem
• Vedoucí, tanečník a choreograf Community Dancers Brno a LDC Karolína Brno
• od roku 2001 caller Square Dance a lektor Line Dance
• člen České Asociace Line dance - Czech Line Dance Association (www.clda.cz)
• certifikace od National Teachers Association - DF I, DF II, DF III (www.ntadance.com)

Michaela Krajíčková

Tanci se věnuje od roku 1997. Line Dance vyučuje od roku 2001. V témže roce zakládá, pod patronací organizace Orel, taneční 
skupinu Karolína Brno, jejíž je vedoucí a choreografkou. Úzce spolupracuje s brněnským tanečním klubem Community Dancers Brno, který 
každoročně pořádá na podzim akci Moravia Line, kde pomáhá s výukou. V současnosti spolu s  Michalem „Dingem“ Janákem pořádá 
taneční line dance víkendy v Jiříkovicích u Brna.

Snídaně
dle nabídky ubytování

ubytovaní v apartmánech v ceně ubytování, ostatní možnost přiobjednat 150,-Kč

Oběd
Hovězí polévka s játrovými knedlíčky

Smažený květák, brambory, tatarská omáčka
170,- Kč

N E D Ě L E

Snídaně
dle nabídky ubytování

ubytovaní v apartmánech v ceně ubytování, ostatní možnost přiobjednat 150,-Kč

Oběd
Pórková polévka

Kuřecí přírodní plátek, hranolky, grilovaná zelenina
170,- Kč

Večeře
Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže

140,- Kč

S O B O TA

Večeře
Vepřové výpečky se špenátem, bramborový knedlík

140,- Kč

P Á T E K

J Í D E L N Í Č E K
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