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PROČ SKAUTSKÉ TANCOVÁNÍ

Skautské tancování vzniklo v roce 1994 jako 
nápad absolventů čekatelského kurzu Prahy 2. 
Zpočátku hodiny navštěvovala malá společ-
nost čekatelů a jejich přátelé. Postupem času se 
okruh příznivců rozšiřoval, a tomu se i uzpůso-
boval samotný průběh hodin. 

O čem tedy skautské tancování je (a není)? 
Záměrně nepoužíváme slovo „taneční“, protože 
se nejedná o taneční tak, jak je znáte ze střední 
školy. „Klasické taneční“ rozhodně nenahra-
zujeme, ty si musí prožít každý sám. Rukavič-
ky nekontrolujeme, korzovat nikoho nenutíme 
a davovou výuku pod diktátem „krok ke stěně, 
krok ke středu“ neprovozujeme. Snažíme se při-

    Skautské tancování
        … tancujeme pro radost
Chtěli byste si někdy zatancovat? Jen tak, když máte zrovna chuť? Bez kvádra a večerních šatů? 
Nepotrpíte si na velkou společnost a záleží Vám na příjemné atmosféře? Pokud ano, jsou pro vás 
určeny následující řádky.
Skautské tancování je příležitost pro každého, kdo se rozhodne strávit část svého volného času při 
společenském tanci. U nás není důležité, kolik toho umíte, zda máte tanečního partnera, nebo snad 
co máte na sobě. Stačí mít prostě chuť.

Předtančení je dobrým prostředkem pro zlepšení provedení tance, stmelení kolektivu a povzbuzení tanečního sebevědomí zúčastněných párů.
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pravit takové prostředí, aby se u nás cítil dobře 
jak taneční začátečník, tak zkušený tanečník. Jde 
nám prostě o pohodu.

Tancování je určené především pro lidi, kteří 
vedou oddíly, rovery, činovníky, ale samozřej-
mě i pro jejich přátele, kteří skauty nejsou. Smys-
lem je nabídnout těmto „skautsky vytíženým“ 
lidem něco, co bude jen pro ně. Nabídnout mož-
nost aktivity, na které nebudou muset nic řešit 
a budou si moci odpočinout od svých skaut-
ských povinností.

TANEC NENÍ JEN POHYB

Odpočinek formou společenského tance má 
spoustu dalších efektů, které jsou důsledkem 
toho, že tanec je záležitost párová. Je na každém, 
co si z těchto tanečních večerů ještě odnese.

Při tanci se přirozenou formou seznamujete 
s partnerem opačného pohlaví, se kterým musíte 

komunikovat. Mnozí s tím nemají problém, ale 
pro kluky, kteří vyrůstají v chlapeckém oddíle 
a navštěvují třeba průmyslovku, pro ty může 
být tanec dobrou příležitostí, jak najít k holkám 
cestu. (A platí to samozřejmě i naopak.)

Tanec je kontaktní. Nutnost koordinace pohybu 
s partnerem, navíc v intimní zóně, nás učí vzá-
jemné pozornosti a ohleduplnosti. Chcete-li si 
dobře zatancovat, nemůžete prostě myslet jen 
na sebe.

Tanec je o důvěře. Ač se to nezdá, dívka se musí 
spoléhat na to, že s ní partner nikam nenarazí, 
nebo ji nepustí na zem. Tahle důvěra se nená-
padně buduje a musí být vzájemná.

Při našem tancování nedochází k setkání pouze 
mezi vrstevníky, ale i ke kontaktu mezigenerač-
nímu. Není výjimkou, že se zde potká čekatel 
se svým střediskovým vůdcem, nebo i s vrchol-
ným skautským funkcionářem. :-) Obě strany 
pak většinou zjistí, že jsme vlastně všichni nor-
mální lidé, což může být docela obohacující.

JAK VLASTNĚ SKAUTSKÉ TANCOVÁNÍ 
VYPADÁ

Scházíme se pravidelně každý pátek v jedné 
pražské tělocvičně. Na nájem tělocvičny se sklá-
dáme po drobných částkách, placení si hlídá 
každý účastník sám. K tanci nám hraje reprodu-
kovaná hudba.

Většinou se nás sejde okolo 12 párů. Někdy víc 
a někdy méně, zaleží na konkrétním dnu. Snaží-
me se tancovat skutečně každý pátek, bez ohle-
du na svátky a třeba pololetní prázdniny. 

Osvědčilo se nám dodržování několika zásad, 
které považujeme za důležité:

Není potřeba chodit pravidelně ani včas
Víme, že toho mají všichni spoustu, nechceme 
tedy nikoho nutit chodit pravidelně ani včas. 
Každý může přijít a odejít, kdy chce. Žádnou 
pravidelnou výuku nepořádáme, vše záleží na 
tom, kdo se zrovna sejde. Někdo nás navštěvuje 
každý týden, jiný jednou měsíčně, někteří třeba 
jen dvakrát za půl roku.

Snažíme se připravit takové prostředí, aby se u nás cítil dobře jak 
taneční začátečník, tak zkušený tanečník.
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Nezáleží na taneční výkonnosti
Na hodinách si můžete jen tak zatancovat, nebo 
se i něco naučit. Učíme podle toho, na co je zrov-
na nálada a jaká skupina lidí se sejde. A pokud 
je skupina různé taneční výkonnosti, věnujeme 
se těm, kteří o to mají zájem, jednotlivě. Stačí si 
zamávat a říct „Mám problém s tímhle… Chtěl 
bych se naučit něco nového do…“.

Pokud jde někomu o soustavné výkonnostní 
taneční zdokonalování, není u nás na správné 
adrese. V tanci neděláme velké pokroky, ale 
hodiny jsou pro každého.

Není potřeba společenský oděv
Nejde nám o společenskou výchovu. Navíc, 
koho z kluků baví chodit v kvádru? Oblečení 
není prostě potřeba řešit. Doporučujeme něco 
pohodlného a k tanci vhodného. Obvykle si kluci 
berou kalhoty s košilí a holky jednoduché šaty.

Jediné, co vyžadujeme, jsou boty na přezutí. 
To proto, abychom neničili povrch tělocvičny. 
Kdo nemá boty na tancování, je vítán třeba 
v teniskách.

Není potřeba chodit v páru
Snažíme se o to, aby nebyl problém, když někdo 
přijde sám. Běžně k nám chodí i lidé bez part-
nera, i proto střídání tanečních partnerů podpo-
rujeme. Občas se tedy sejde více chlapců, jindy 
zase děvčat.

Předtančení
S těmi, kteří mají chuť a odvahu, nacvičujeme 
každoročně předtančení pro Skautský ples Pra-

hy 2. Předtančení je vymyšlené tak, aby se jej 
mohl účastnit téměř každý, bez ohledu na taneč-
ní pokročilost. Nácviku se věnují většinou ti, 
kteří navštěvují tancování pravidelně.

Předtančení je dobrým prostředkem pro zlepšení 
provedení tance, stmelení kolektivu a povzbuze-
ní tanečního sebevědomí zúčastněných párů.

PROČ TO NEZKUSIT…

Jestli Vás naše činnost zaujala, zkuste to také! 
Není na tom nic těžkého. Stačí najít vhodnou 
tělocvičnu a sehnat pár lidí, kteří mají do tan-
cování chuť. Nejde nám přece o žádné sou-
těžní výkony, ale o radost z tance. A tancovat 
pro radost může skutečně každý.

Další informace a kontakty můžete najít na našich 
webových stránkách http://tancovani.skauting.cz, 
pomocí kterých udržujeme naši taneční komu-
nitu také on-line.

Skautské tancování nám přijde jako dobrý 
nápad, a proto to děláme. Budeme rádi, když 
se k nám přijdete podívat, abyste se přesvědčili 
na vlastní kůži. Váš názor nás bude zajímat.

Oldřich Vlček
foto: Gilles Mathieu

 e-mail: tancovani@skaut.cz
web: http://tancovani.skauting.cz

Rád bych zde zmínil dva plesy, které znám. 
Oba mají společné to, že je pořádají skauti, 
a oba jsou dobrou taneční a společenskou pří-
ležitostí. A protože jsem Pražák, jedná se o ple-
sy v Praze.

BANÁNOVÝ PLES

Jde skutečně o trochu „jiný“ ples, který je mimořád-
ný svou atmosférou. Ples pořádá již řadu let Rover-
ská banánová republika (http://rbr.prosek.org/), která 

     A kam na ples?
Každý jsme již asi byli na nějakém plese. Ples je vyloženě společenská akce, kde si chceme nejen 
zatančit, ale také potkat se s přáteli, které tak často nevídáme, nebo pobavit se nad doprovodným 
programem. Ples je prostě dobrá záminka společného setkání ve „sváteční“ atmosféře.
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ladí každý ročník do jiného tématu. Ples je plný 
vtipného a zajímavého doprovodného programu, 
na tanec ale zůstává dostatek místa. K tanci hraje 
několikačlenná kapela a v závěru večera reprodu-
kovaná hudba.

Ples bude vyhovovat spíše mladším, čtyřicátníci 
a starší jsou zde v menšině. Duch tohoto plesu je 
jedinečný a nedá se popsat, ten se musí zažít.

SKAUTSKÝ PLES PRAHY 2

Tento ples pořádá okres Praha 2 (http://praha2.
skauting.cz) a je „skutečně příjemnou klasi-
kou“, jeho hlavní předností je, že je opravdu 
pro každého. Je hezké vidět plný parket taneč-
níků, jejichž věk je rovnoměrně rozložen mezi 
15 a 70 let.

K tanci hraje na poměry skautských plesů velká 
(desetičlenná) kapela. K dispozici je velmi kva-
litní občerstvení a jedinou stabilní částí progra-
mu je předtančení skautského tancování, které 
dokazuje, že pěkně tančit se může naučit každý. 
;-)

Pokud nehledáte nějaký výstřední zážitek a jde 
vám o milé prostředí, které přeje nejen tanci, 
ale i setkání s přáteli, je tento ples určen právě 
vám.

Oldřich Vlček
foto: Gilles Mathieu

Netančí se jen v Praze! O tom vás může pře-
svědčit článek s nekonformním názvem Večer 
zvrhlé zábavy na s. 5.

V tanci neděláme velké pokroky, ale hodiny jsou pro každého.


