
2. ročník Memoriálu Square Dance Clubu Touch a Quarter Vsetín 

Ráno a večer tanec, přes den koupání a brouzdání v moři 

Taneční dovolená v Chorvatsku 

12. – 19. září 2023 

 

Ubytování:  V domě Valášek jsou k dispozici 2 byty, byt v přízemí 2x4 lůžkový a 1x2lůžkový pokoj, byt  

v patře 3x4lůžkový pokoj, jeden z nich z dvěma přistýlkami. Každý byt má koupelnu a kuchyni. 

Cena ubytování: týden pro jednoho 112 Eur, děti do 6let bez nároku na postel zdarma. Závazná přihláška 

a platba do konce května. Způsob platby domluvíme individuálně. V případě závažného onemocnění  

přihlášeného účastníka nebo člena rodiny na něm závislého je možno vrátit 50 procent s celkové ceny 

ubytování. 

Dům Valášek se nachází asi 80 m od moře, má k dispozici velkou terasu s výhledem na moře.  

Doprava je individuální, řidiči můžou přes Info-email domluvit skupinky. Jančurova firma Regiojet  

www.regiojet.cz  nabízela vloni kombinaci Vlak + Bus cestu do Zadaru, v nejlevnější verzi  za cca 1 060 Kč. 

Doufáme, že tomu tak bude i v roce 2023. Trajekt do sousedního městečka Preko odjíždí každou hodinu ze 

Zadaru z terminálu přímo na konci dálničního přivaděče.  

Taneční místo je přímo na pobřeží u pláže, 150 m od domu Valaška, povrch je  dlažba. Alternativní taneční 

místo je na ostrohu před městským přístavem jako vloni, pokud se dohodneme s majitelkou restaurace. 

Calleři  snad budou ti co v roce 2022, Michal Benitto Beneš a Pavel Bedřich Vondrák a případně i jiní. 

Příspěvek Callerům navrhuju 50 Kč/2 hodiny od aktivních tanečníků.  

Taneční časy navrhujeme ráno od 9 do 11 a večer od 17 do 19 hodin nebo dle dohody . 

Taneční úroveň  je Mainstream a na přání i Basic či Plus, případně i A1. 

Stravování vlastní nebo skupinové  - podle dohody.  

Dodatečným alternativním zážitkem je celodenní výlet lodí na ostrovy za průlivem Ždrelac nebo do Zadaru. 

Ale i výlety na ostrově Ugljan jsou zajímavé a ubytovatelka nabízí i kola na výlety a padlboard . 

Přihlášky posílejte na frank103@seznam.cz.  Zde najdete další informace.  Přihlášení obdrží pro vzájemnou 

komunikaci heslo k e-mailu. Případné dotazy směřujte na Soňa Ondráčková, mobil 732 632 642. 

 

 

 

 

Zvou Vás zas Square Dance Club Touch a Quarter Vsetín: František Vlček, zakladatel SDC,  Jirka Šafařík, emeritní President SDC, Jarda Příhoda, 

emeritní Vicepresident 

http://www.regiojet.cz/
mailto:frank103@seznam.cz

