
 
ZZ SUMMER DANCE CAMP 2021 

25.6.– 2.7. Poslův Mlýn 
 
 

KONTAKTY 
Zdeněk Pilecký  +420 603 954 074 (studio@zig-zag.cz) 
Káča Třešeň +420 777 805 708 (katerina@zig-zag.cz) 

Monika Kořínková +420 608 577 077 (monika@zig-zag.cz) – registrace, platby, ubytko, jídlo 
 
 

POSLŮV MLÝN 
Recepce +420 734 596 586  

http://www.posluvmlyn.cz/ubytovani 
 

Google mapa: 
https://goo.gl/maps/FfBnDkfE8hN2 

 
- Do pokojů, chatek a prostor na lekce mějte čisté boty na přezutí  
- Udržujte pořádek jak v pokojích / chatkách, tak ve společných prostorech.  
- Všechny ubytovací kapacity jsou NEKUŘÁCKÉ! Stejně tak platí zákaz kouření v areálu Poslova mlýna.  
- V chatkách i pokojích budou peřiny i polštáře. Lůžkoviny dostanete při registraci. Na chatkách občas bývá v noci 
chladněji, tedy si klidně přivezte ještě vlastní deku. 
- Na pokojích i v chatkách je zákaz používání elektrospotřebičů (s výjimkou nabíječek mobilních telefonů) 
- Klíče od pokojů/ chatek dostanete od nás při registraci. Při ztrátě klíče je poplatek 50kč.  Obvykle mají jen jeden klíč, 
max dva na pokoj/ chatku. Klíče si můžete nechávat na recepci.  
- Za ztrátu vašich osobních věcí z pokojů, chatek a stanů neneseme zodpovědnost ani my, ani Poslův Mlýn. Je tedy třeba 
si pokoje/ chatky zamykat a ve stanu nic cenného nenechávat. 
- Kuchyňka je pro nás k dispozici v budově C5. Její vybavení je ale velmi omezené! 
V areálu můžete využít místní wi-fi. Heslo na vyžádání na místě. Rychlost připojení je dána počtem právě připojených 
uživatelů. Většinou je to dost bída! 
- Noční klid je od 23:00 do 7:30 hodin. Prosíme o jeho dodržování především v okolí ubytovacích kapacit! 
- Středisko má svá vlastní parkoviště. Přístupová brána k parkovištím je od 22:00 do 6:30 zavřená. 
- V den příjezdu budou ubytovací kapacity připraveny po 15:00. Registrovat se můžete od 16:00 do 18:00. Pobyt 
začínáme večeří v 18:45.  
- V den odjezdu je třeba vyklidit všechny prostory do 10:00! Končíme ale až obědem ve 12:30. Kufry bude možné 
odložit v Dlouhém sále. 
- Prosíme, dodržujte hygienická nařízení a pokyny od zaměstnanců Poslova Mlýna. 
 
CHECK-IN, TESTOVÁNÍ, MEETING, AUDITION (pátek 25.6.) 
- Check-in a testování proběhne v pátek od 16:00 do 18:00 mezi apartmány A2 a A3  
- Na check-inu/ audition dostanete pásku, kterou je nutné mít po celou dobu trvání kempu na ruce. Páska bude 
znamenat nejen vaše zařazení do skupiny, ale bude také vaší průkazkou na stravování. 
- Ubytování a stravu budete platit přímo na recepci Poslova mlýna. Celou částku prosím uhraďte nejpozději do 3 dnů od 
příjezdu. Je možné platit hotově, nebo kartou. 
- Od 20:00 proběhne v pátek ve Velké jídelně MEETING, na kterém se dozvíte spoustu užitečných informací o kempu a 
seznámíte se s lektory a volunteery. 
- AUDITION/ SWING – pro VŠECHNY swingaře!!!! Audition se bude konat ve Velké jídelně v pátek ve 21:00, tedy 
během párty! Lektoři by rádi viděli tančit všechny swingaře, aby měli představu o celkové úrovni tanečníků. Tedy 
prosíme i ty z vás, kteří jsou přihlášeni do INT levelu, aby nám přišli zatančit. Díky! 



 
 
LEKCE 
- ROZVRH - viz příloha (Vyhrazujeme si právo na změnu v rozvrhu. Na místě bude vyvěšena finální verze.) 
- Prosíme přezouvejte se do čisté indoorové obuvi na lekcích i tančírnách! Stepaři, utáhněte šrouby svých 
zvukovek, ať zbytečně neničíme podlahu.  
- Focení a natáčení na lekcích - prosíme vždy zkonzultujte s lektorem. Natáčí se zpravidla recap na konci hodiny, pokud 
lektoři dovolí. V průběhu hodiny tedy NEnatáčejte, pokud k tomu nejste vyloženě vyzváni. Recap videa  jsou pak určena 
vaší vlastní potřebě. Tedy žádný YouTube, Fb apod. Děkujeme 
- Extra lekce AKROBACIE pro všechny swingaře - Pouze pro vážné zájemce, hlaste se v sobotu při registraci Monice. 
- Ranní lekce na zahřátí a protažení – můžete si vybrat JÓGU s Oli nebo STRETCHING s Filipem. Na jógu si dovezte 
vlastní podložku. Na tyto lekce jste se předem nehlásili, tedy doražte na kteroukoliv lekci, pokud vstanete včas ☺ 
- Dopolední lekce – LOCOMOTION - vemte si s sebou 2 TENISÁKY a oblečení, které se může zašpinit – část lekcí 
bude venku (v případě hezkého počasí) a část v zrcadlovém sále, kde se i stepuje, tedy podlaha špiní! 
 
PRAKTIKA 
- tedy čas a místo rezervované pro vaše trénování. Koukněte do rozvrhu na místa a časy. Bude vždy hrát hudba, ale pozor! 
Oproti praktikám, na které jste zvyklí během roku, NEbude přítomen lektor, který by vám radil. Materiálu dostanete 
během kempu hodně a je to tedy příležitost si nové poznatky ozkoušet, než se vypaří z hlavy a z nohou ☺ 
 
ODPOLEDNÍ/ VEČERNÍ PROGRAM (viz rozvrh) 
Budeme rádi, když se zapojíte do příprav odpoledních / večerních aktivit! Každá ruka se bude hodit ☺ Kontaktujte 
předem Kačku, Thomase nebo klidně přispěchejte s pomocí přímo na místě. Předem děkujeme! 
Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné. Místo organizovaných aktivit klidně můžete relaxovat, nebo si 
zorganizovat svůj program. Stejně tak není povinnost mít kostým na tématické večery ☺  
Doplňující info ke každému dni najdete na nástěnce – tj. na dveřích malé jídelny. 
Připojte se k naší Fb skupině, kde se často objeví nějaká zajímavost k večerním a odpoledním aktivitám. Odkaz níže. 
Na tématické večery (Sailors, Retrotéka, „Apísek párty – hrdinové mého dětství“) můžete mít kostým. Ale samozřejmě to 
není povinnost.  
 
COVID-19 INFO 
- Při příjezdu předložte potvrzení o očkování (alespoň 3 týdny od první dávky) / o prodělané nemoci (ochranná lhůta 
je nyní 180 dní od prodělání nemoci) / o negativním testu (ATG max 72 hodin starý, PCR max 7 dní starý) 
Potvrzení o očkování / ochranné lhůtě / negativním testu lze pohodlně stáhnout na www.ocko.uzis.cz  
- Na místě budeme ještě VŠECHNY testovat ATG testem. 
- Pokud dorazíte do kempu později, nejdříve vyhledejte Moniku, nebo Kačku kvůli registraci a testování.  
- Při příjezdu budete také podepisovat bezinfekčnost. Tedy čestné prohlášení, že nemáte žádný z příznaků Covid-19, 
nejste pozitivně testovaní na Covid-19 (bez ukončené léčby), nemáte nařízenou karanténu, nesetkali jste se s nikým 
pozitivně testovaným (bez ukončené léčby), atd  
- Apelujeme na vaši osobní odpovědnost. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zavolejte nám. Zálohu za kemp vám 
případně vrátíme 
- Rotování je dobrovolné. Za dané situace NErotování DOPORUČUJEME. Zvažte prosím ještě jednou, zda opravdu 
chcete rotovat, pokud jste tuto variantu zaškrtli v registračním formuláři. Pro zjednodušení orientace, kdo rotuje a kdo ne, 
od nás dostanete placky (dvě různé barvy, které budou jasným signálem pro okolí, co preferujete).  
-  Nošení roušek i další hygienická pravidla se budou řídit aktuálně platnými vládními předpisy. V tuto chvíli nošení 
roušek není při pohybových aktivitách povinné ani ve vnitřních prostorách.  
- Prosíme, myjte si ruce opravdu často! Minimum by mělo být mytí rukou před jídlem, po použití WC (ano i když jdete 
"jen" na malou), před lekcí, po lekci, při změně partnera na tančírně,... Pokud není možné si ruce umýt, použijte alespoň 
desinfekci na ruce. Ta by také měla být samozřejmostí na lekcích, pokud měníte partnera. V žádném případě si nesahejte 
neumytýma rukama na obličej (především na oči, ústa, pusa)! 
Desinfekcí bude na místě dost, bylo by ale dobré, abyste každý měl s sebou svou malou kapesní desinfekci na ruce. 
- Jako organizátoři se budeme snažit zajistit takové podmínky, aby si kemp užili bezpečně všichni účastníci. Je ale 
potřeba si uvědomit osobní zodpovědnost každého jednotlivce. Zodpovědnost za chování účastníků neneseme my, ale 
každý sám za sebe. 
Není třeba žít v panice a problém nafukovat, ale je také třeba nebrat situaci na lehkou váhu. Rovnováha je to, co lidstvu 
často chybí. Pojďme tedy najít zdravý respekt k viru, bez zbytečného strachu a s přiměřenou dávkou nadhledu a lehkostí, 
abychom si kemp užili i letos... 
 



 
SKUPINOVÉ FOTO 
- Na památku je třeba se hromadně vyfotit! Sejdeme se u nafukovací bubliny v neděli v 18:40 
 
MASÁŽE 
O vaše pochroumané a unavené tělo se odborně postará naše milovaná Eva Kavanová. 
Objednávat se můžete již teď jak na masáž tak na Bemer terapii - 777 694 814, eva.kavanova@seznam.cz 
 
CO S SEBOU? 
- Repelenty, opalovací krémy, vhodnou obuv a oblečení, jógamatku (pokud plánujete chodit na ranní jógu) 
- Na závěrečné vystoupení si vemte s sebou pruhovaná kempová trička z loňských let,  pokud máte. Letos nová trička 
nevyrábíme, ale pár starších edicí budeme mít s sebou k prodeji. 
- Pokud máte, přibalte i hudební nástroje a hry, těch není nikdy dost 
- V areálu NEjsou bankomaty, takže mějte dostatečné množství hotovosti 
- Do nejbližšího města, Doks, je to jen pár kilometrů. Tedy co bude chybět, koupíte tam. 
- Celý týden bude fyzicky náročnější, než jsou možná někteří z vás zvyklí. A po tom roce pauzy možná ještě více, než 
v jiných letech. Tedy něco na namožené svaly, puchýře a bolavé tělo vůbec se bude hodit.  
 
VIDEA z minulých ročníků: 
2020 - https://www.youtube.com/watch?v=6fGXZTMmnEc 
2019 – https://www.facebook.com/ZigZagTapAndSwing/videos/1115500745273379/ 
2018 - https://www.facebook.com/ZigZagTapAndSwing/videos/1115500745273379/ 
2017 – https://www.facebook.com/ZigZagTapAndSwing/videos/1866569453384632/ 
2015 - https://www.youtube.com/watch?v=zXh2M4_y8CQ 
2014 - https://www.youtube.com/watch?v=jXf1R8x61jA 
 
 
PŘIDEJTE SE K NÁM! 
Velmi hezky nám už několik let funguje kempová Fb skupina. Hodně se tam toho děje, tak pokud v ní ještě 
nejste, zde je odkaz: https://www.facebook.com/groups/919516388119324/ 
 
Těšíme se na všechny již zítra v Poslově Mlýně! Váš ZZ tým 


