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TECHNIKA LATINSKO-AMER.TANCŮ * 

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek) 
Popisy latinsko-amerických tanců podle Waltera 
Lairda. V češtině jediná publikace této techniky. 
Určena pro trenéry, učitele, tanečníky a porotce. 
Názvy variací česky i anglicky; 232 stran, II.vydání 
 
 

TECHNIKA STANDARDNÍCH TANCŮ * 

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek) 
Popisy standardních tanců, nejúplnější publikace, 
jaká kdy v češtině vyšla. Obsahuje i techniku 
kontinentálního vídeňského valčíku. II.vydání, 160 
stran. 
 

Otázky a odpovědi k tech. STT a LAT * 

Nejčastější otázky používané examinátory v 
tuzemsku i zahraničí. Zajímavé srovnání variací z 
různých pohledů.  
 

POLKA * (Jindřich Hes sen.) 

Vznik, historie a popisy figur a variací české polky. 
16 stran.  
 

SPOLEČENSKÝ TANEC XX. STOLETÍ * 

(Milan Degen) 
Historie společenského tance, tanečního sportu, 
taneční hudby a orchestrů a tanečních mistrů v ČR 
a na Slovensku ve XX.století. Téma je poprvé 
zpracované, navazuje na poslední obdobnou knihu, 
která se zabývala dějinami tance v Čechách do r. 
1895. Rozsah 304 stran. 
 

SPORTOVNÍ TANEC 2 

(Ing.Zdeněk Landsfeld) 
Navazuje volně na práci Ing. Odstrčila Sportovní 
tanec, která vyšla knižně před cca šesti lety. Autor 
rozebírá velmi detailně pojmy a výrazy používané 
na přednáškách  a seminářích zejména v zahraničí. 
Vyšlo 2013. 
 

HODNOCENÍ TANEČNÍHO VÝKONU * 

(Ing. Zdeněk Landsfeld) 
Odborná publikace pro trenéry a porotce tanečního 
sportu. Definuje a vysvětluje jednotlivé oblasti 
hodnocení u posuzování tanečních párů v 
jednotlivých tancích (STT, LAT, formace). 45 stran. 
 

TANEČNÍ NOVINKY 1961-70, 1971-80, 
1981-90, 1991-2000 

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR) 
Popisy světových i tuzemských tanečních novinek.  
 

TANEČNÍ V KAPSE  

Technika kompletního světového tanečního 
programu v úrovni pro začátečníky. Přehledné a 
jednoduché návody k základním figurám všech 
obvyklých tanců od pražského tanečního mistra 
Jiřího Plamínka. Informace o tanečních v 
tuzemském pojetí. Druhá část, která je  z pera Dr. 
Ladislava Sochůrka  je věnována základním 
kapitolám společenské výchovy a gastronomii. 
Rozsah cca 90 stran. Úspěšný titul – již 3.vydání! 
 
TANEČNÍ V KAPSE (VHS i DVD) 

Předchozí publikace zpracovaná jako výukové 
video pro začátečníky. 
 
TANEČNÍ (audio CD) 

Hudba k tancům vyučovaným v tanečních. Vydal 
Popron ve spolupráci s naší taneční školou. 
 

HUDEBNÍ TEORIE PRO TANEČNÍKA 

(J. Plamínek) 
Odborné skriptum pro posluchače trenérské školy. 
Zabývá se podrobně hudebními údaji k tancům, 
vysvětluje možné rytmizace. 
 

SKATING SYSTEM 

Jednoduchá příručka sloužící k pochopení principu 
počítání výsledků v soutěžích ve společenském 
tanci a tanečním sportu. Typové příklady. 
 
 
 
 
*) Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS 
University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v 
Olomouci. 

 
 



 
 

DO VAŠÍ KNIHOVNY  
 

Vyplňte, označte typ platby a zašlete:  
Taneční škola Plamínek, Národní 10, 110 00 Praha 1 

e-mail: info@plaminek.cz  T: 2-717-33-717. 
 

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

OBJEDNÁVKA KNIH: ceny platné od 1.4.2011 
               Kč/kus   cena celkem 

…ks Technika LAT x 420,- ………. 
…ks Technika STT (2.vyd.) x 300,- ………. 
…ks Otázky a odpovědi x 200,- ………. 
…ks Polka x 85,- ………. 
…ks Sportovní tanec 2 x 390,- ………. 
…ks Společenský tanec 20.stol. x 299,- ………. 
…ks Sportovní tanec 2 x 360,- ………. 
…ks Hodnocení tan.výkonu x 85,- ………. 
…ks Taneční novinky sada 4ks x 200,-  ………. 
…ks Skating System x 65,-  ………. 
…ks Taneční v kapse (4.vyd.) x 89,- ………. 
…ks Taneční v kapse (DVD) x 299,- ………. 
…ks Taneční (audio CD) x 170,- ………. 
1 x   Poštovné a balné (ČR) x 90,-      90,- 

 
                     Ceny vč. DPH Celkem k platbě CZK: ………. 

Obchodní slevy pro větší množství Vám na požádání zkalkulujeme.  
 

Objednává: jméno nebo název firmy: .........................................................................................................................  
 

rodné číslo nebo ičo: ..........………..........   tel.: ................................... e-mail: .........................................  
 

ulice a č.: ...................................................................... psč, pošta (obec): .............................................…... 
Knihy mi zašlete ihned po obdržení platby. Úhradu provedu (označte):      A    B      

 
  podpis: 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A. převodem na účet 2000 140 264 / 2010 Jako variabilní symbol uveďte libovolné sedmimístné číslo začínající 

číslicemi 6500 (tedy 6500xxx), které nám napište zde:________________. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. poštovní poukázkou 
Kteroukoliv složenku dostanete zdarma na poště. Složenka A nebo A-V, tj. platby na účet: Majitel účtu: Jiří Plamínek, 

Národní 10, 110 00 Praha 1. Číslo účtu 2000 140 264, kód banky 2010, banka: Fio Banka, a.s., konstantní symbol 0308. 

Jako variabilní symbol uveďte libovolné sedmimístné číslo začínající číslicemi 6500 (tedy 6500xxx). Toto číslo nám napište 
zde:________________. Na složenku typu C stačí vyplnit naší a Vaší adresu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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