
Šumaváček SDC 

 
Caller David Dvořák 

 
vás zvou v roce 2023 

na Square Dance do Loučovic 

14.-16.4. Student Party 
Basic, CDP* 

21.-23.4. Advanced Weekend 
A1 & A2 víkend 

14.-16.7. Plus Mania 
Plusový víkend 

Společně v srdci Jižních Čech 
Pojďte si s námi zatancovat do rekreační oblasti u 

Lipna, největšího jezera v Čechách   
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14.-16.4. Student Party 
Basic doučování, Community Dance Program (CDP)* 

Nová akce pro nejen dětské tanečníky, kteří začínají se 
square dance. Zveme pokročilé tanečníky country 

tanců, stálé začátečníky i ty, kteří se ke square dancingu 
po letech vrací a chtějí si osvěžit základní znalosti. 
Student Party pořádáme ve spolupráci s CCCDCA. 

21.-23.4. Advanced Weekend 
A1 & A2 víkend 

Tři dny plnohodnotného tancování úrovně Advanced. 
Workshopy a procvičování figur a jejich kombinací. 

14.-16.7. Plus Mania 
Víkend plný procvičování a tancování Plusu  
Tančili jste kdysi Plus a chcete si ho osvěžit?  
Chcete si vše procvičit po vašem Plus class? 
Nemáte u vás šanci tančit Plus pravidelně? 

Chcete si prostě užít tance a ostatním pomoci? 
Zveme vás na tradiční letní víkendové tancování Plusu. 

Cena Badge na jednotlivou akci: 800Kč za osobu. 

Jak získat výhodnější cenu?  
Při předregistraci 14 dní před akcí je sleva 100Kč.  

Externí členové Šumaváčku mají slevu dalších 100 Kč.  
(Informace o externím členství v SDC Šumaváček na www.sumavacek.cz) 

*Community Dance Program (CDP) je základním konceptem Square Dancingu. 
22 základních figur tvoří celek, který využívá CCCDCA ve svých seminářích.   
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David Dvořák působí jako caller a učitel 
od roku 1990, calleruje všechny úrovně 
Square Dancingu od Basicu do C2 a 
vyučuje country tance a Line Dance.  
David již řadu let calleruje a učí pro kluby 
v České republice (Country Farrow SDC, 
Praha a SDC ComeBack Úvaly), dále 

v Německu (Wild Bunch e.V., Waldershof, Smiling Bavarians 
e.V., Neutraubling) a Rakousku (Dancing Strawberries, Vídeň) 
a jako host pro The WorkShoppers, Vídeň, Danube Waves 
Deggendorf a další.  
David je členem CALLERLABu, ECTA e.V., CSCTA o.s., CCCDCA 
o.s. Calleroval a učil v Rakousku, Belgii, České republice, 
Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Slovensku a 
Velké Británii. 
 

Míra Procházka a SDC Šumaváček, 
dva nerozlučně spojené pojmy 
country tanečního světa.  
Míra Procházka tancuje od roku 
1987 a v září 1989 založil 
v Loučovicích taneční skupinu 
Šumaváček, která se věnuje 

převážně dětem. Společně pořádají semináře country tanců po 
celé republice a více jak 30 let také celostátní setkání dětských 
country tanečních skupin.  
Míra by dlouholetým prezidentem a je zakládajícím členem 
CCCDCA. Dům kultury Loučovice je pravidelným svědkem 
mnoha country a square tanečních akcí.  
  



 - 4 - 

Dům kultury Loučovice 
Loučovice 279 

GPS: 48.62067, 14.25716 

 
Parkování zdarma i pro karavany 

Přímé spojení vlakem, nádraží hned přes ulici 
Ubytování zdarma v KD (bez sprch), individuálně v okolí 

Kontakty, přihlášky a další informace: 

Míra Procházka, prochna@centrum.cz  
Tel: 604 824 110 

www.sumavacek.cz 

www.americkytyden.cz  

Těšíme se na vás v Loučovicích.  
Přijeďte si užít prima víkend. 


