
AMERICKÝ TÝDEN 
a 

Taneční country festival DOSIDO 3 
2013 

 na Šiklově mlýně 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.ročník Amerického týdne – 14.-21.7.2013 
Letní týden na Divokém Západě ve víru whisky, písní, tanců a slunce…. 

 
Výuka tradičních amerických country tanců:   

• CLOGG DANCE 
• SQUARE DANCE 
• LINE DANCE 
• CONTRA DANCE 
• MIXERS                                                                 
• APPALACHIA 

          
 

Instruktor line dance: Ota Tom Dvořák  
Calleři:   Jiří „Jeff“ Vašák – old time country 
                David „Medvěd“ Dvořák - square 
Instruktor cloggingu: Honza Kudláček 
                        I 

Cena: 990.-Kč  
+ ubytování 
 

Vstup na všechny programy zdarma 
 

  



Pondělí – pátek – (na 3-4 místech současně !) 
9.00 – 12.00 – clogging – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí (camp) 
10.30 – 12.30 – line dance (rodeo arena, parket) 
9.30 – 11.30 – old time country dance (venku před saloonem) 
 
14.00 – 17.00 – clogging 
14.30 – 17.30 – square dance (pod střechou na koberci v „mexiku“ či 
před saloonem) 
15.00 – 18.00 – line dance 
 
20.00 – 22.00 – country + square dance (před saloonem) 
22.00 – 24.00 – line dance (před saloonem) 
(individ.clogging na přání – v campu) 
 

       
 
   Ota „TOM“ Dvořák na line dance! 

 
Sobota – dopoledne probíhá stejný program jako ve všední den 
Odpoledne probíhá Taneční country festival „DOSIDO“ 
Od 14.30-16.00 – country a line dance část (před saloonem) 
18.00- 19.30 – clogging a line dance část (na parketu v amfiteatru) 
21.00 – 22.30 – „Třináctá komnata kapitána Nema“ crazy show 
 
23.00-24.00 – Line dance pro nezmary… 
 
 
Neděle – 9.30 – 11.30 – Country a Square dance na rozloučenou. 
                9.30 – 11.30 – Clogging a Line dance na rozloučenou 

Clogging parket 



3.ročník 

  COUNTRY  DANCE FESTIVAL 
DOSIDO 
20.7.2013 

 
 
 
KATEGORIE: 

• Countra klasika 
• Country show 
• Country line  
• Clogging 
• Příbuzné styly    

 
 

 
 
 
Do každé kategorie možno přihlásit 2 tance!! 
Věk: neomezeno 
Počet tanečníků: neomezeno 
 
Sraz vedoucích: 11.00 v sobotu dopoledne v Cafe House 
Zahájení soutěže: cca 13.00  Ukončení: cca 19.00 
 
STARTOVNÉ: 0.-kč   
Vstup na programy Western City - zdarma 
Účastníci Amerického týdne – zdarma 
 
 
 



Rezervace a  platby ubytování, stravování (plná penze, poloviční penze) 
– též specielní dotazy (pohyb psů v areálu, zapůjčení koní, tenisových 
raket,  sociální zařízení v kempu, atd.) 
na adrese: 
 
Šiklův mlýn 
Westernové městečko 
592 56 Zvole nad Pernštejnem 
 
566 567 400 
602 750 130 
email: western@western.cz 

www.western.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Těšíme se na Vás!  Stylové oblečení vítáno! 
 

        

 

 


