
 
 

Info k prvním lekcím taneční školy Voilà 
PODZIM-ZIMA 2021/2022 

Information to the first classes of Voilà dance school FALL-WINTER 2021/2022 

English version attached in PDF 

Většina našich kurzů začíná prvními lekcemi za 50 Kč už příští týden (20.-26.9.2021). 

Výjimky – pozdější začátek kurzu o 1 nebo 2 týdny: 

Street dance basics (zač.) ve St 17:30-18:45 s Honzou - první lekce ve St 29.9. 

Break dance (stř. pokr. a pokr.) v Pá 18:30-20:00 s Fafelem - první lekce v Pá 1.10. 

House dance (zač. a mír. pokr.) ve St 18:45-20:00 s Honzou - první lekce ve St 29.9. 

House dance (mír. a stř. pokr.) v Po 18:30-19:45 s Honzou - první lekce v Po 27.9. 

Shuffle dance (zač. a mír. pokr.) v Út 18:00-19:00 s Alexem - první lekce v Út 28.9. 

Twerk (zač. a mír. pokr.) v Ne 18:45-20:00 s Paulou - první lekce v Ne 3.10. 

Twerk: choreo (mír. a stř. pokr.) ve Čt 17:45-19:00 s Paulou - první lekce ve Čt 30.9. 

Reggaeton pro ženy (zač. a mír. pokr.) ve St 20:00-21:00 se Žeňou - první lekce ve St 29.9. 

Bachata pro ženy (zač. a mír. pokr.) v Po 19:45-20:45 se Žeňou - první lekce v Po 27.9. 

Kubánská salsa (zač.) v Út 19:00-20:15 s Jonášem & Míšou - první lekce v Út 5.10. 

Kubánská salsa (zač.) v Út 20:15-21:30 s Jonášem & Míšou - první lekce v Út 5.10. 

Contemporary jazz dance (zač. a mír. pokr.) v Ne 17:00-18:30 s Ivkou - první lekce v Ne 3.10. 

 

 

PROSBA 

Za současné situace musíme striktněji omezovat kapacity lekcí i v prvním (zkušebním) týdnu 

sezóny… Proto prosím, pokud víte, že na první lekci nemůžete dorazit, nebo dopředu víte, že 

nebudete mít zájem chodit dál na kurz (chcete přijít jen v prvním týdnu za zvýhodněnou cenu), 

dejte mi prosím vědět, nebo se z lekce odhlaste v rezervačním systému, a dejte tak možnost 

přijít na lekci těm, kdo jsou momentálně mezi náhradníky. Děkujeme. Toto se týká zejména lekcí 

Hip-hop, K-pop, Dancehall, Twerk, Reggaeton pro ženy, Contemporary dance, Balet. 

 
 

https://tsvoila.inrs.cz/rs/kalendar_vypis


AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ (COVID-19) 

Taneční studio navštěvujte pouze v případě, že se cítíte zcela zdráv/a. Cítíte-li jakékoli, byť velmi 

mírné příznaky chřipky, virózy apod., lekci vynechte a zůstaňte doma. 

Všechny první lekce (20.-26.9.) budou o 15 minut zkrácené kvůli vyvětrání sálu a administrativním 

činnostem (první lekce kurzu vypsaného v čase 18:00-19:30 bude končit v 19:15). 

Po vstupu do tanečního studia je nutné se na recepci prokázat „bezinfekčností“ (negativní 

antigenní test ne starší než 3 dny / negativní PCR test ne starší než 7 dnů / min. 14 dní po 

ukončeném očkování / max. 180 dnů po prodělání covid-19). Potvrzení můžete mít na papíře nebo 

v mobilu. Dle aktuálně platného opatření vlády se uznává potvrzení o testu z odběrného místa, čestné 

prohlášení o testu provedeném ve škole a samotest provedený na místě na recepci. Samotest si 

můžete přinést buď vlastní, nebo si na recepci zakoupit samotest za 100 Kč (výtěr z úst). Vyhodnocení 

samotestu trvá cca 15 minut – přijďte prosím s dostatečným předstihem. Platnost samotestu je vždy 

jen na jeden vstup do tanečního studia, nikoli na následujících 72 hodin, proto doporučujeme raději 

test z odběrného místa. 

 
 

PRŮBĚH KURZŮ 

Taneční sezóna zahrnuje první (zkušební) lekci za 50 Kč a dále 15 následujících lekcí. Kurz vždy 

zahrnuje 15 po sobě následujících lekcí, které se pravidelně opakují každý týden ve stejném čase a 

na stejném místě. Kurz nelze v žádném případě chápat jako 15 volných vstupů do taneční 

školy. Lekce probíhají i v době státních svátků a školních prázdnin s výjimkou Vánoc, kdy lekce 

neprobíhají zpravidla 2 týdny (20.12.2021-2.1.2022). Kurz končí po poté, co proběhne 15 lekcí, tzn. 

konec sezóny není předem pevně stanoven. O případném zrušení lekcí a následném prodloužení 

kurzu Vás vždy informujeme emailem – k rušení lekcí dochází spíše výjimečně, a to například z důvodu 

nemoci lektora či omezení činnosti tanečního studia nařízeného vládou. Prodloužení kurzu není 

důvodem pro storno kurzu. 

 
 

VAŠE 1. LEKCE 

Pokud je to možné, přijďte alespoň o 15 minut dříve. Budete-li mít problém taneční sál najít nebo se 

dostat dovnitř, volejte na číslo: 731 142 796 (Honza Svitlík). 



S sebou si vezměte: vhodné oblečení a čistou obuv, pití, 50 Kč za 1. lekci (pokud nemáte předem 

zaplacenou 1. lekci nebo celý kurz), potvrzení o studiu nebo ISIC (jste-li student/ka), MultiSportku (jste-

li jejím držitelem), dobrou náladu! :) 

 
 
 
 

 

PŘESNÝ POPIS JAK SE K NÁM DOSTAT 

 

Studio Můstek 

 

 

  

Studio Jiřího z Poděbrad  

 

PLATBY 

První lekci (50 Kč) zaplatíte hotově na recepci hned po příchodu do tanečního studia. Po lekci 

nahlásíte na recepci, zda máte zájem pokračovat v kurzu. Nejpozději další den pak dostanete emailem 

údaje pro platbu kurzovného převodem na účet – kurz je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů po 

obdržení emailu. V tanečních sálech nemáme k dispozici platební terminál, není možné platit kartou! 

 

PROSÍME VÁS, ABYSTE SI PENÍZE ZA PLATBU 1. LEKCE (50 Kč) PŘINESLI PŘESNĚ! 
Děkujeme. 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace o naší taneční škole najdete na našem Facebooku a Instagramu.  

 
 
--  
Honza Svitlík 
Taneční škola Voila 

Doporučené oblečení a obuv 

https://www.tsvoila.cz/tanecni-saly-voila-velky.php
https://www.tsvoila.cz/tanecni-saly-voila-stredni.php
https://www.tsvoila.cz/obchodni-podminky-present.php
http://www.facebook.com/tsvoila
http://www.instagram.com/tsvoila
https://www.tsvoila.cz/tanecni-obleceni.php
https://www.instagram.com/tsvoila
https://www.facebook.com/tsvoila


www.tsvoila.cz 
info@tsvoila.cz 
731 142 796 
Facebook: Taneční škola Voila 
Instagram: tsvoila 

 
Firma: Taneční studio Voila s.r.o. 
IČ: 05679028 
Sídlo: Mánesova 1648/80, 120 00 Praha 2 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268808 
 
Firma: Jan Svitlík 
IČ: 76306534 
Místo podnikání: Dřítenská 1266, 198 00 Praha 9 
zapsán v živnostenském rejstříku (Č. j.: ŽO/08/006792/RM) 
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