
 

 
 
Moderní americký step – „clogging“   v moderním pojetí i tradiční country podobě spojuje dynamický 

taneční projev s rytmickou a zvukově zajímavou technikou tance, celkový dojem umocňuje množství synchronně 

stepujících tanečníků za doprovodu rytmické hudby.  
Clogging v podání taneční skupiny CROCK 14 je atraktivní taneční show vhodná  pro zpestření 

firemních a prezentačních  akcí, klubových večerů, plesů, hudebních festivalů a jiných společenských akcí. 

  
Součástí tanečního repertoáru je rovněž   
- francouzský kankán  
- kankánová show „Limonádový Joe“              
- westernová taneční show 
- exkluzivní stepařské vystoupení v doprovodu 

houslisty Luďka Lersta 

 
Taneční vystoupení v počtu od 6 do 12 tanečníků je 

možné sestavit z jednotlivých tanečních ukázek (o délce cca 
5 min.) nebo z programových bloků (po cca 15-20 min.). 

Pro oživení programu lze zapojit i diváky do taneční 
zábavy, a to formou výuky jednoduchých tanců, které se 

v současné době tančí v amerických country klubech. 

Pro akce „pod otevřeným nebem“ nebo pro akce, kde není dispozici taneční parket, zajistíme vlastní mobilní 
dřevěné podium o rozměrech 4 x 4 m. 

Dále nabízíme nasvícení tanečního parketu vlastní osvětlovací technikou. 

 

Kdo je taneční 
skupina CROCK 14 
 
Skupina s bohatými 

tanečními zkušenostmi 
z vystoupení v České 

republice i v zahraničí.  
Od roku 1995 vystupuje na 

firemních a společenských 

akcích konaných mj. 
v Grandhotelu Pupp a 

Thermal, v pražském hotelu 
Ambasador či Slovanském domě, na BVV v Brně nebo Výstavišti v Praze Letňanech, na velkých mezinárodních 

country & western festivalech v Rakousku, Německu, Polsku, Švýcarsku, ale i na  klubových akcích a firemních 

večírcích  po celé ČR (např. pro firmy Microsoft, Terinvest, Roberts Publishing, ČSA, SAP, Karel Holoubek, a.s., 
Credit Suisse Life & Pensions, České lesy, SAS a další), a to ve spolupráci s mnoha uměleckými & events 

agenturami.  
Svůj taneční repertoár skupina s úspěchem představila také v  USA (v letech 1999, 2002 a 2010) a 

v Austrálii (v r.2006). 
Další informace, včetně mnoha fotografií, naleznete na 

www.crock14.cz .  

 
Pokud Vás nabídka zaujala nebo máte jakékoli otázky 

k programu či ceně za vystoupení, kontaktujte: 
 

Milada Mikulenková 

manager a vedoucí skupiny  
Arbesovo nám. 14,  15000 Praha 5 
mob.  606 275 708 
tel.     257 326 098,   fax. 251 512 109 
 e-mail: crock14@volny.cz  

http://www.crock14.cz/
mailto:crock14@volny.cz

