
Taneční 2015



Základní informace
• Pro koho: Děti z KDHO FN Motol, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli 

zúčastnit tanečních a děti z dětských domovů

• Kdy: 17.-20.9.2015

• Kde: Areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

• Co: státem nedotované taneční lekce

• Organizátor: Transplantační jednotka dětské hematologie a onkologie KDHO FN 
Motol prostřednictvím Donor, z.s.

• Kapacita: 20-30 tanečních párů + doprovodný personál



Význam pobytu
• Příležitost naučit se základům společenských tanců, kteří neměli ze zdravotních 

důvodů možnost „klasických“ tanečních

• Také pro děti z dětských domovů

• Psychosociální význam – navazování nových kontaktů

• Součástí je diplom za úspěšné dokončení + pozvánka na významný ples v Praze



Účastníci pobytu
• Účast pro mladistvé od 17 let

• Mládež po léčbě

• Mládež z dětských domovů

• Zdravotnický doprovodný personál – lékař, sestra, dobrovolníci a organizátoři
(8 osob)

• Trenér – vedoucí turnusu – Milan Martínek s partnerkou



Rekreační středisko 
Kristýna

u Hrádku nad Nisou

• cca 140 km od Prahy
• Krásná lesní příroda v 

těsné blízkosti vodní 
plochy

• Dvou a čtyřlůžkové chaty s 
vlastním WC, sprchou, 
kuchyňskou linkou s 
teplou a studenou vodou, 
lednice, vařič a nádobí

• Pro účastníky zajištěna 
polopenze (snídaně, 
večeře)



Lokalita a výlety

• Vhodná na procházky, 
př. cyklostezkou po 
hrázi a kolem pstruhové 
řeky Nisy

• Koupání v jezeře 
obklopeného plážemi

• Volejbal, tenis a další 
sporty

• Turistické stezky vedené 
Lužiskými horami



Předběžný program
• Čtvrtek: příjezd do 18:00, společná večeře,

seznámení, ukázka tance, úvod do etikety

• Pátek: celý den bude věnován základům tance s večerní
simulací soutěže s odměnami

• Sobota: dopolední doprovodný program,
odpoledne bude pokračovat výuka tance,
večer bude opět končit taneční soutěží

• Neděle: dopolední seminář tance s rozlučkou,
odjezd po obědě

Doprovodný program: návštěva bobové dráhy, shlédnutí módní přehlídky s 
možností vyzkoušení modelů a jiné aktivity.





Platby za pobyt
• Účastnický poplatek i s polopenzí pro účastníky po léčbě a z dětských domovů 

činí 300 Kč

• Taneční partner – doprovod: zdarma ubytování a taneční kurz, hradí si sám 
stravu a doprovodné programy

• Doprava vlastní, dle domluvy je možno individuálně zajistit dopravu od 
vlakového nádraží z Hrádku do areálu Kristýna

• Informace a přihláška na Donor, z.s.

• Přihlášky posílejte:     
Emailem:  marie.choniawkova@centrum.cz
Faxem: 22443 6519

Uzávěrka přihlášek 9.5.2015!

http://www.donor.cz/
mailto:marie.choniawkova@centrum.cz


Rozpočet
• Celkové náklady na akci cca 80.000,- Kč

• Z toho:

Odměny pro účastníky (diplomy,ceny za tanec) 5.000,- Kč

Administrativa, pozvánky, příprava projektu 5.000,- Kč

Kursovné 6.000,- Kč

Prostředky (sál, hudba, aparatura, cvičební pomůcky) 10.000,- Kč

Doprovodný program (300 Kč/osobu) 12.400,- Kč

Ubytování : 7 chatek 22.500,- Kč
personál (250 Kč/noc) 6.000,- Kč

Stravování polopenze (350 Kč/osobu) 13.100,- Kč
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