
taneční skupina TIMEDANCE (MINI I TEEN) 

předběžné info do konce školního roku: 

TERMÍNY ZKOUŠEK: 

o    pondělky 14., 21. a 28. května, dále 4., 11. a 18. června MINI i TEEN 

o    pátky 11., 18. 5. MINI i TEEN a 25. května, dále 1., 8., 15., 22. června TEEN 

 

PŘEDBĚŽNĚ TERMÍNY VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽÍ MINI i TEEN V ROCE 2018: 

o   neděle 13. 5. SOUTĚŽ Pardubice, ABC klub na Olšinkách, Štolbova 2665, doprava vlastní, TEEN  

o   čtvrtek 17. května – soutěž Paragraf Klicperky od 10hod. v Jiráskově divadle (děvčata z Klicperky 
zařízeny a do pondělí na tréninku potřebuji vědět, koho zařídit a oficiálně omluvit v jiných školách) 
vystupuje jenom TEEN 

o   pátek 18. května – taneční přehlídka KROK ZA KROKEM v sokolovně v Chlumci nad Cidlinou – sraz 
v 8 hod. před Klicperkou, odjezd společně autobusem, návrat do 12 hod. Děti po příjezdu předány do školy, 
na oběd či rodičům (vše dle domluvy). Rodiče mohou jet s námi. Kdo nebude v pondělí na tréninku, 
nemůže jet v pátek na taneční přehlídku. Odpoledne přidaný trénink kvůli soutěži v Hradci. 

o   neděle 20. května – SOUTĚŽ Hradec Králové, KC ALDIS, Eliščino nábřeží 375, doprava vlastní, JEDE MINI i 

TEEN (časy vystoupení se upřesní). Startovné pro tanečníky je 130 Kč / os., zaplatí za vás Hudebně-
dramatický spolek TRIANGL. Vstupné pro rodiče je 130 Kč. Zítra na tréninku bude vstupné jen 100 Kč, Tim 
prodá všem zájemcům lístky. Na místě na soutěži už pak plná cena, tedy 130 Kč. 

o   ¨ sobota 26. května – 14. ročník NB streetbalového turnaje, vystoupení od 9 hod. ráno, JENOM TEEN, 

pak odjezd na soutěž Žďár nad Sázavou, Sportovní hala, Jungmannova 1495/8, doprava vlastní, TEEN 

o   ¨neděle 27. května – oslava Den Dětí DDM Nový Bydžov, MINI i TEEN 

o   sobota 16. června - sjezd rodáků Chotělice, Babské hody v Lukové, MINI i TEEN 

o   sobota 23. června - sjezd rodáků Humburky, MINI i TEEN (potom párty v Hořicích pro TEEN)  

o   pátek 7. září – Slavnost znovuotevření Novobydžovského strašidelného parku, MINI i TEEN 

o   sobota 8. září – slavnosti Hořických trubiček, MINI i TEEN 

o   12. – 16. září – Jičín město pohádky, MINI i TEEN 

o   neděle 23. září – TMD SHOW v Hořicích v Biografu na Špici, začátek v 17.00 pro MINI i TEEN 

https://maps.google.com/?q=%C5%A0tolbova+2665&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Eli%C5%A1%C4%8Dino+n%C3%A1br.+375&entry=gmail&source=g

