
Milé ženy, 

nově se od 11.5. může sejít více než 8 cvičících plus lektorka (je-li 

prostor a my máme studio 12X12 metrů - takže kapacita slušná) a kdo 

aktivně sportuje, může od 11.5. tak činit bez roušky a dají se 

používat záchodky. Zatím stále v tělocvičnách nesmí převlékat, takže 

je potřeba přijít převlečené na tanec. 

 

Jediná věc, kterou v tuto chvíli nevím, jak bych dělala, abych byla v 

rámci zákona ok, je dezinfekce studia mezi hodinami, a tak jsem to pro tuto chvíli vymyslela následovně. Do 

konce naší taneční "sezóny" máme 12 hodin, celkem probíhají 4 kurzy, uděláme to tak, že každé úterý a 

každý čtvrtek proběhne jedna hodina podle následného harmonogramu.  

 

úterý 12.5. od 17:20 - Stálice 

čtvrtek 14.5. od 16:20 - začátečnice a mírně pokročilé 

 

úterý 19.5. od 18:30 - začátečnice a mírně pokročilé 

čtvrtek 21.5. čas podle domluvy - show time 

 

úterý 26.5. od 17:20 - Stálice 

čtvrtek 28.5. od 16:20 - začátečnice a mírně pokročilé 

 

úterý 2.6. od 18:30 - začátečnice a mírně pokročilé 

čtvrtek 4.6. čas podle domluvy - show time 

 

úterý 9.6. od 17:20 - Stálice 

čtvrtek 11.6. od 16:20 - začátečnice a mírně pokročilé 

 

úterý 16.6. od 18:30 - začátečnice a mírně pokročilé 

čtvrtek 18.6. čas podle domluvy - show time 

 

Podle toho, v jakých počtech se sejdeme v prvních 2 týdnech, si dál domluvíme další technické detaily. Kdo 

kvůli směnách chodíte na střídačku, tak prostě přijďte, jak Vám to vychází. 

 

Samozřejmě pokud byste se vy, nebo někdo ve vašem okolí necítili dobře, měli jakékoliv příznaky virového 

infekčního onemocnění, zůstaňte doma do té doby, než budete zdravé.  Také, pokud v tuto dobu z 

jakéhokoliv důvodu necítíte chuť tančit, nebo scházet se s dalšími lidmi, tak je to samozřejmě v pořádku, 

vyčkejte do chvíle, kdy to pro Vás bude OK. Vytvořila jsem tabulku, do které si uděláme docházku a 

hodiny, které v tuto dobu "nevyužijete" se vám převedou do budoucna.  

 

Vše je teď takové křehké, nenavazujeme stejně jako to bývá po prázdninách a je důležité vnímat, jak to kdo 

máme a nechat se tím vést. Pokud máte nějaké dotazy, tak mi je napište. A buďte v klidu půjdeme na to 

polehounka :) a věřte, že si pamatujete víc, než si myslíte. Ve čtvrtek jsme se poprvé sešly se ženami ze 

Show time (viz foto), a opravdu jsme koukaly, kolik toho v nás je usazeného - jakož v dobrém :). 

                           Takže když půjdete tančit, prosím přijďte převlečené a noste si s sebou své pití.  

 

                                                                    Velice se na Vás a naše společné tancování těším.  Karla 
 


