
  

       Taneční, sportovní a kulturní centrum Chrast, z. s. a Hana Černá - TŠ BOHÉMIA 
připravují pro Vaše děti 

 
 

DĚTSKÁ TANEČNÍ ŠKOLA - CHRAST 
 

Od 6. října 2022 do 15. června 2023 - 1x týdně (1 - 2 vyučovací hodiny) - v tělocvičnách Chrast 
Cena:  1.500,-- Kč za pololetí (Bejby – 950,-- Kč), 2. třída = 950,-- Kč 

 
 

 
OTEVÍRÁME: 
 
BEJBY - děti předškolního věku a z 1. až 2. třídy ZŠ – čtvrtek 16,45 hod. – tělocvična ZŠ - lektorky Andrea a Jaroslava 

Havlovy. Na děti nebudeme mít žádné jiné požadavky, než je pravidelná docházka a účast na akcích pořádaných 
taneční školou.  

DRACI  - specializace na společenský tanec – děti z 3. až 6. třídy ZŠ – čtvrtek 17,45 hod. – tělocvična ZŠ -  lektoři 
Andrea a Jaroslava Havlovy  

MALÝ TANEČÁK - specializace na společenský tanec – děti ze 7. až 9. třídy ZŠ – sobota 10,00 hod. – sokolovna Chrast 
 lektoři Jiří Havel (Tereza Rabasová)  
ČIČINY (mladší) – specializace street dance - děti z 4. – 8. třídy ZŠ – pátek 16,30 hod. – tělocvična ZŠ (od ledna 

sokolovna Chrast) – lektorky Marta Lebdušková a Veronika Beránková 
ČIČINY (starší) – specializace street dance - děti z 2. stupně ZŠ – pátek 18,00 hod. – tělocvična ZŠ (od ledna sokolovna 

Chrast) – lektorky Marta Lebdušková a Veronika Beránková 
 

Na děti chodící do výběrových tříd (Draci, Malý tanečák a Čičiny st.) budeme mít mimo požadavků na pravidelnou 
docházku, účasti na akcích pořádaných pro dětskou taneční školu i další požadavky: účast na různých soutěžích v ČR 
(rodiče budou hradit startovné a dopravu), případně úhradu kostýmů a bot na předtančení. 
 
  

!!! Zápis s úhradou školného proběhne při prvních lekcích 6. 10. (BEJBY, DRACI) a 7. 10. (ČIČINY) !!! 
!! NA ZÁPIS VÁS POZVEME !! 

 
Nejlepší děti budou soutěžit v krajském kole FTM ve formacích a budou vystupovat jako hosté na prodloužených 
tanečních kurzů, na MČR plesových choreografií v Chrudimi a na dalších akcích. 
 
 

Vyplněnou přihlášku nám zašlete obratem:  
zaslání přihlášky na adresu – Hana Černá - TŠ BOHÉMIA, Šmídova 200, 538 51 Chrast, 

   přihlášení SMS zprávou na číslo 723 490 300 (Hana Černá) nebo 
              602 148 711 (Pavel Černý),  
   e-mailem: cerny-chrast@chrudim.cz   

www.tsbohemia-chrast.cz 

 
Těší se na Vás Hana Černá s kolektivem lektorek DTŠ Chrast. 

 
---------------------------------------------------------------------- zde odstřihnout -------------------------------------------------------------------- 
P Ř I H L Á Š K A   do  DTŠ Chrast              Školní rok: 2022/2023 
 
Jméno a příjmení:...............................................................................................................……………................................... 
 
Bydliště (včetně PSČ): ......................................................................……............................................................................... 
 
Rodné číslo: ............................…………………………………… 
 
Telefon (mobil matka/mobil otec): 

........……………..................……............../...........……………………….….............................. 

 
E-mail: ………………………………………………………………………………….……….………………………………………. 

 

Přihlašuji své dítě do třídy: 
 
BEJBY             DRACI  MALÝ TANEČÁK                 ČIČINY (mladší)   ČIČINY (starší)                   

 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
 
     TĚŠÍME SE NA VÁS!    Podpis rodičů: ................................……….......…………… 

mailto:cerny-chrast@chrudim.cz

