
Iveta Kamarádová –  absolventka  střední  ekonomické  školy  s jazykovým  zaměřením
v Mladé  Boleslavi  a  absolventka  střední  pedagogické  školy  v Praze  /obor  pedagogika,
didaktika výtvarné výchovy a psychologie /.  Dlouhodobě pracuje v pedagogické a sociální
oblasti  /  Rodinná  poradna,  zástupkyně  ředitele  Ústav  sociální  péče  pro  děti,  certifikát
profesionální chůvy/. Pomáhá organizovat akce pro neziskovou organizaci Kaňkovské sedlo,
která je zaměřena na pomoc mentálně postiženým a jinak znevýhodněným lidem / maškarní
plesy,  několik  ročníků  Kuličkiády,  programy  pro  Praktickou  školu  K  Hora  a  Mateřskou
školku Kaňk, dýňování/. Více jak 20 let je externím pracovníkem Cestovní kanceláře Macek
v Nasavrkách u Chrudimi, kde pracuje jako lektorka na dětských táborech, školách v přírodě a
teambuildingových  a  adaptačních  kurzech.   Je  absolventkou  intenzivního
psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení krizových situacích pod vedením PhDr.
Jitky  Douchové  a  výtvarného  kurzu  Malování  pravou  hemisférou  dle  Betty  Edwards.  Je
držitelkou mezinárodního certifikátu lektor Snoezelenu /relaxační místnost s terapeutickými
prvky/. V současnosti pracuje jako asistent pedagoga v Odborné střední škole podnikatelské
v Kolíně. Její vášní je španělský tanec flamenco a cestování. 

Vít Piskač  –  absolvent  Gymnázia  Jiřího  Ortena  v Kutné  Hoře  a  v současnosti  student
Masarykovy univerzity v Brně, právnická fakulta. Pracovní zkušenosti – učitel latiny Charita
Kutná Hora,  pracovní  stáže USA a Norsko, lektor  tábory pro děti.  Vítek tancuje latinu a
standard  od  11  let,  latinu  trénoval  s českou  špičkou  Markem  a  Renatou  Swětíkovými,
standard s Monikou Mihalíkovou a Petrem Zabystrzanem. Na soustředění z latiny i standardu
byl s absolutními světovými špičkami Michaelem Malitowskim a Lasse Odegaardem. Tanec
vyučuje  i  individuálně,  má lekce  v tanečním klubu Marendi,  kde trénuje  skupinové lekce
tanečních párů. Účastnil  se více jak 80 soutěží,  vytančená třída A v latině i ve standardu.
Pravidelně vystupuje na různých plesech. Zájmy hra na trumpetu a klavír. I přes jeho mladý
věk je Vítek profesionál s mezinárodními zkušenostmi, do práce s dětmi mu nechybí nadšení,
empatie a radost, kterou přenáší i na všechny okolo.

Mgr. Romana Podhrázská – absolventka studia pro trenéry a učitele společenského výchovy
na Lidové konzervatoři při Ústavu pro kulturní a výchovnou činnost. V minulosti soutěžila ve
společenském tanci  a  v tanci  latinskoamerických  vysoké výkonnostní  třídy.  Působila  jako
aktivní  tanečnice,  porotkyně  různých  soutěží,  je  členkou  Českého  svazu  amatérského
společenského  tance  a  Českého  svazu  tanečního  sportu.  Organizátorka  soutěží  ve
společenských tancích nižších a vyšších výkonnostních tříd pod názvem Memoriál Bohuslava
Matiáše. Vede kurzy pro dospělé tanečníky. V současnosti vede kurzy společenského tance a
chování v Taneční škole Matiáš, kterou založil před více jak půl stoletím její tatínek. Sama
aktivně vede taneční klub pro talentované děti, které připravuje na soutěže v standardních a
latinskoamerických tancích. Nabízí soukromé lekce tance, včetně nácviku svatebního tance.
Paní  Podhrázská  je  velice  aktivní,  pozitivní  energií  nabitý  člověk  se  zdravým  přístupem
k životu. Mnohaleté zkušenosti v oblasti tance jsou toho důkazem.

Dan  Dvořák  –  absolvent  Hotelové  školy  v Poděbradech.  Dan  má  velké  zkušenosti
s pořádáním svatebních oslav, rautů a jiných společenských akcích. Tanečníky bude provázet
při výuce etikety a správného stolování. Dan je výborný kuchař a znalec dobrého pití. Jeho
optimismus a bohaté znalosti z oblasti etikety se určitě přenesou i na naše tanečníky. 


