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Pár slov úvodem 
 
Nejdříve bych vás měla upozornit na to, že takovéto úvody a poděkování prostě psát neumím, a proto jen 
velmi stručně. 
Je několik lidí, díky kterým by tato příručka nemohla vzniknout. Můj dík tedy patří korektorům: Sylvii 
„Pralince" Bayerové, Hance „Pavoučkovi" Veselé a především Mirkovi Šuchovi, který snad dodnes 
nenaspal ty noci, které nad touto příručkou strávil s červenou tužkou v ruce a zřejmě také se zoufalou 
hlavou v dlaních, když znovu a znovu musel číst ty chyby, které se vždycky vloudí. Další dík patří Agátě 
Pavlíkové, Přemkovi Berkovi a Petrovi Zamrazilovi. 
Největší dík si zaslouží Jirka Novák, který příručku sázel, pomáhal opravovat a mě s Hopem chvílemi 
kopal do další práce a jindy naopak těšil v hluboké depresi nad novými a novými korekturami. 
 
 Monika Mocková 
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Úvod 
Co to je Round Dance? 
Jde o druh společenského tance, který se jistě nejednomu z vás bude jevit nejen jednodušším, ale i 
zajímavějším, než tzv. „standard". Zatímco si na plesech musíte vymýšlet, co budete tančit na danou melodii, 
kde si „vyboxujete" kousek místa pro sebe, a doufat přitom, že vaše partnerka pochopí, co se právě chystáte 
provést za figuru, abyste jí nepošlapali střevíčky, v round dancingových klubech z vás většinu těchto problé-
mů sejme cuer [kjuer]. Nebojte se, je to člověk, a že je užitečný, se ukazuje už někdy od 50. let, kdy jakási 
němka českého původu počala tanečním párům (v Americe) napovídat figury do hudby. Tato činnost byla 
nazvána cuerováním, a lidé, kteří ji provozují, cuery. To jsou ti, kteří vás naučí, jak mají být jednotlivé figury 
prováděny, ti, co vám řeknou, co se bude tančit, v jakém rytmu a pak vám napovídají, a vy už jen plynete 
sálem dál. Ani s místem byste neměli mít problémy. Symbolem round dancingu (doslova kulatého tančení) 
jsou dvě spojená kolečka. Páry postupují ve stejném směru po kruhu za sebou, provádějí tytéž figury, a tak 
by měly mít mezi sebou i stále stejné rozestupy. 
Záměrně píši, měly by, protože ne vždycky vyjde všechno tak, jak jsme si to naplánovali, ale píši to tak i 
proto, že „round" není disciplína, ale hlavně zábava a radost z pohybu. Radovat se můžete i proto, že se v 
poměrně krátké době naučíte hezkou řádku tanečních kombinací v různých rytmech, např. cha-chy, rumby, 
two-stepu, waltzu, později jivu, mamba, tanga, samby. Pak ještě takových jako jsou: west-coast swing či 
single swing. Tak ahoj, na viděnou 
 
 Mina - závislá tanečnice 
 
Než začnete tančit, aneb pár dobrých rad 
 

 Buď pozorný, poslouchej dobře cuerovu nápovědu. Mluvením během tance znemožňuješ tanec nejen 
sobě, ale i jiným tanečníkům. 

 Buď slušný, dodržuj pravidla slušného chování. Požádej partnerku o tanec a na závěr jí poděkuj. 

 Na taneční večer přicházej vždy včas. Pozdní příchod a brzký odchod ti znemožňuje se seznámit se 
vším, co si pro tebe cuer připravil. 

 Buď ohleduplný, před tancem ani během tance nepij alkoholické nápoje ani nepožívej aromatická jídla, 
jako např. česnek, cibuli aj. 

 Buď vždy slušně oblečen. Pánové nosí košili s dlouhými rukávy, dámy mají mít sukni nebo nepříliš 
vyzývavé šaty. 

 Buď přátelský k ostatním. Přátelství je smyslem a i nejlepší odměnou v Round Dancingu. Tanec ti 
umožní setkat se s mnoha zajímavými lidmi, kteří se mohou stát tvými přáteli. 

 Chyby jsou přirozenou součástí tance a občas je dělá každý. Proto buď tolerantní k chybám druhých a 
pomáhej jim. I ty, když jsi začínal jsi byl vděčný za pomoc druhých. 

 Buď veselý a rozdávej dobrou náladu. Uvědom si, že tančíš proto, abys zajímavým způsobem 
v příjemné společnosti strávil svůj volný čas. 

 

Jak pracovat s příručkou? 
 
Dostali jste do ruky zcela novou příručku. Teď co s ní ? Zkuste se například porozhlédnout kolem sebe. A 
hle, skříň v rohu stojí našikmo. Vezměte tedy do levé ruky příručku, pravou nadzdvihněte skříň (leváci nechť 
si 
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vymění ruce, bude se jim to provádět pohodlněji) a vsuňte příručku pod kratší nohu. Pokud se skříň i nadále 
kýve, je možné že podložka je moc silná. V tom případě příručku vyjměte, vytrhněte několik listů a zasuňte ji 
zpět. Vytržené listy je pak možno použít ve volných chvílích k výrobě vlaštovek, popřípadě v chladnějších 
měsících k přímému vytápění místnosti. Drsnější povahy si přitom mohou vyzkoušet, za jak dlouho hasiči 
dorazí až k vám domů.. .A teď už vážně. Příručka obsahuje definice RD tanečních figur, pozic a kdovíčeho 
dalšího. Figury jsou seřazeny podle jednotlivých fází. Každá fáze je dále rozdělena na rytmy (např. cha -cha, 
two - step, waltz...), ve kterých jsou již podle abecedy seřazeny figury. 
Nyní jak vypadá taková definice: 
 
NÁZEV FIGURY zkratka 
[výslovnost] RYTMIZACE    footworková definice 

Anglická definice pro pána (♂), pro dámu (♀) a někdy pro oba společně (♀♂). 
Podrobný český překlad definice krok po kroku pro pána (♂), pro dámu (♀) a někdy pro oba společně 
(♀♂) 

 Poznámka. 
Někdy se stane, že figura nemá všechny zde popsané parametry, často chybí rytmizace a footwork. Je to 
dáno tím, že jsou to pohyby, které bývají součástí delších figur a tak se délka provádění může lišit. 
 

A teď k jednotlivým pojmům.  
 
Název - netřeba vysvětlovat, většinou to znamená to, že se ta figura tak jmenuje. 
 
Footworková definice - vlastně definice figury pomocí zkratek. Je zde také přesně definována rytmizace 

figury: 

Je vždy pro pána, což znamená, že pokud je dáma ve face pozici, tančí zrcadlově. 

','   - konec jedné doby 
';'  - konec taktu (většinou ohraničuje jeden základní n-krok daného rytmu) 
'/'  - rozděluje dva kroky v jedné době (fwd/cl = na jednu dobu se udělá krok vpřed i přísun a přenesení 

váhy) 
'-'   - hold (na tuto dobu se netán čí žádný krok) 

Zkratka - takto se ta figura označuje v cuesheetech a jiných cuerských materiálech. 

Výslovnost - jak by se to mělo číst česky. 

Rytmizace - popis dob, na které se tato figura tancuje. 

'S'     - pomalá doba (slow) (Pozor, třeba u 2stepu je rytmizace QQS = QQQQ 
'Q'    - rychlá doba (quick) QQ = S 
'S/&'- dva kroky na jednu pomalou dobu 

Angl. definice - stručný popis figury v anglických RD termínech. 

Český překlad - podrobný český popis figury. 

Poznámka - Dodatky k vlastní definici a další možné varianty figury. 

Dále bych rád vysvětlil, jak se zde určuje, která noha je která: 

 Správná noha je ta, se kterou začínáme tancovat většinu figur. Pro pána je to vždy levá, pro dámu vždy 
pravá noha. 

 Spatná je samozřejmě ta druhá, to znamená pro pána pravá, pro dámu levá. 

 Volná noha je vždy ta, na které zrovna nestojíme. 

 Vnější nohy jsou ty, které jsou dále od středu páru. 
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 Vnitřní nohy jsou ty, které jsou blíže středu páru. 

 Druhá noha je ta, o které jsme zrovna teď nemluvili. 

Tak teď už mi zbývá jen popřát, aby vám příručka dobře sloužila a aby jste zažili při tancování RD mnoho 
hezkých chvil. 
 
Jak číst Cuesheet a Footwork 
 
1-4 2 FORWARD TWO STEPS;; DOUBLE HITCH TO BFLY;; 
 1-2      fwd L, cl R, fwd L,-; fwd R, cl L, fwd R,-;  
 3-4      fwd L, cl R, fwd L,-; bk R, cl L, fwd R,-; blend to BFLY 
 
5-6 SLOW TWISTY VINE 4;; 
 5-6     sd L,-, R Xib to BFLY Scar,-; sd & bk L to BFLY,-, R Xif to BFLY Bjo,-; 
 (W sd R,-, L Xif to BFLY Scar,-; sd k fwd R to BFLY,-, L Xib to BFLY Bjo,-;) 
 
Tak tato změť nepřehledných zkratek je ukázka cuesheetu a footworku, to jest forma, ve které dostanete 
většinu RD materiálů. Řádky psané velkým písmem jsou cuesheet a to malé písmo, to je footwork. 
V cuesheetu jsou zapsány figury, které tančíte na nápovědu cuera a ve footworku je detailní popis kroků, 
kterými jsou tyto figury definovány. 
Např. zkratka „fwd" znamená „step forward", tedy krok vpřed. Velké písmeno u zkratky značí nohu, kterou 
se bude krok provádět (L=left=levá, R=right=pravá). Čísla ve sloupečcích udávají, na který takt (od začátku 
tance) se mají kroky a figury za nimi provést a slouží k lepší orientaci ve footworku. 
Footwork je psán pro tanečníky mužského rodu. Pokud není něco navíc uvedeno v závorce začínající 
písmenem W (=wornan=žena), jde dáma tytéž kroky jako pán, ale obvykle od opačné nohy, než je uvedeno 
ve footworku. Pokud je závorka přítomna, znamená to, že jsou v ní uvedeny kroky pro dámu a jsou odlišné 
od pánových. 
 

Tabulka výslovnosti 
 

[æ] tento znak odpovídá samohlásce, která je něčím mezi naším [a] a [e]. Otevřete ústa jako byste chtěli říct 
[a], ale vyslovíte [e], 

[ә] tento znak je nepřízvučné [e], které vyslovujeme také v češtině, když izolovaně odříkáváme souhlásky, 
např. s, z, f, apod. (vlastně [sә], [zә], [fә]). Je omezen na nepřízvučné slabiky. 

[w] tuto souhlásku je třeba pečlivě odlišovat od [v], které je stejné jako v češtině, [w] se vyslovuje jako velmi 
krátké [u], vlastně spíš jen zakulatíme rty a hned přejdeme k další samohlásce. 

[ŋ] je to souhláska velmi příbuzná [m] a [n], které v češtině vyslovujeme před [k] či [g] místo [n] (maminka, 
banka). Na rozdíl od [n], které se stejně jako [d] či [t] vyslovuje vpředu na dásních, vyslovujeme [rj] 
vzadu, na stejném místě jako [g] a [k]. 

[θ] tuto souhlásku vyslovujeme tak, že vsuneme špičku jazyka mezi zuby, rty jsou v klidu, zvuk vzniká v 
mezeře mezi zuby a jazykem. Je to neznělá hláska, nezapojujeme při ní hlasivky. 

[ð] tuto souhlásku vyslovujeme také tak, že vsuneme špičku jazyka mezi zuby, ale tentokrát zapojíme i 
hlasivky, takže hláska bude znělá. Rozdíl mezi [θ] a [ð] je stejný rozdíl jako mezi [s] a [z], [f] a [v], [p] a 
[b] atd. 

[:] tento znak prodlužuje znak předchozí ([a:] = [á]). 

['] a [‚] jsou přízvuky, ten první (horní kolmička) je přízvuk hlavní a ten druhý (dolní kolmička) vedlejší. 
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Slovníček pojmů pro RD 
 
1     - one [wan] 5    - five  [faiv] 1/4             - quarter   
2     - two [tu:] 6    - six  [siks] 1/2             - half [ha:f] 
3     - three [θri:] 7    - seven   ['sevn] celý, celá    - full  [ful] 
4     - four [fo:l 8    - eight   [eit] číslo           - number  
 
ACROSS  [ә'kros] přes, na druhou stranu 
ACTIONS   [ækšns] zde většinou nějaký pohyb (někdy i s krokem), 
 který však není zařazen do žádné fáze 
AND  [әnd] spojka „a", znak & v rytmizaci znamená dva kroky 
 na jednu dobu 
APART [ә'pa:t] směrem od sebe 
AROUND  [ә'raund] pokračování kruhového pohybu v určeném směru 
 až do dané pozice 
AWAY [s'wei] směrem pryč (od sebe) 
BACK  [bæk] couvat; záda 
BACKWARD  [bæk'wәd] dozadu, pozpátku 
BEAT [bi:t] doba v hudbě 
BEHIND   [bi'haind] zadem 
CHECK IT  [ček it] zastavení, zaražení v pohybu, další figura je 
 obvykle do opačného směru 
CIRCLE ['sә:kl] kroužek, kruhový pohyb 
CLOSE  [klous] přísun a přenesení váhy 
CROSS  [kros] křížení 
CUE SHEET [kju: ši:t] zapsaná choreografie tance na danou hudbu 
DIRECTION  [di'rekšәn] směr, orientace 
DOUBLE  ['dabl] dvojnásobný, dvojitý 
END  [end] konec 
FACE  [feis] obličej; krok s otočením čelem k partnerovi 
FOOTWORK  [fut wә:k] detailně rozepsaný pohyb nohou obou partnerů 
 při jednotlivých figurách v tanci 
FORWARD  ['fo:wәd] pohyb dopředu, vpřed 
FREE FOOT [fri: fut] noha, na které právě není váha 
HAND  [hænd] ruka 
HEEL  [hi:l] pata 
HOP   [hop] poskočení 
IN  [in] v (předložka) 
IN FRONT  [in frant] předem 
IN PLACE  [in pleis] na místě 
INSIDE [insaid] vnitřní, uvnitř 
JOIN  [džoin] spojit 
 JOIN YOUR HANDS = chyťte se za ruce 
KICK  [kik] vykopnutí volné nohy 
KISS  [kis] polibek 
LADY ['leidi] dáma, tanečnice 
LEAD FOOT  [li:d fut] správná noha = ta, od které začíná většina figure 
 (pro pána levá a pro dámu pravá) 
LEAD HANDS  [li:d hænds] vedoucí ruce - ty více po směru tance 
LEFT  [left] levý, levá 
MAN  [mæn] pán, tanečník 
MEASURE ['mežә] takt v hudbě (liší se podle rytmu skladby) 
OPEN   ['oupәn] otevřený, otevřená 
PARTNER ['pa:tnә] taneční partner či partnerka 



POSITION   [pә'zišәn] taneční pozice 
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QUICK  [kwik] rychlý, rychle 
REVERSE [ri'vә:s] do protisměru; opačně 
RIGHT [rait] pravý, pravá 
RUN [ran] rychlý krok; běžet 
SEMI-  [semi-] polo- 
 SEMICLOSED POS. = polouzavřená pozice 
SIDE  [said] strana; stranou, do strany 
SLOW  [slou] pomalý, pomalu 
STEP   [step] krok 
STEP   [step] krok 
STOJNÁ NOHA noha, na které je právě váha 
THRU   [θru:] skrz, vnitřkem páru 
TOE  [tou] špička nohy; palec 
TOGETHER [tә'geðә] k sobě, dohromady 
TOUCH  [tač] ťuknutí špičkou nohy o podlahu 
TRAIL FOOT  [treil fut] špatná (následná) noha (= pán pravá, dáma levá) 
TRAIL HANDS  [trail hænds] ruce, které jsou dál od směru tance 
TURN  [tә:n] otočka, točení 
TURN LEFT FACE [left feis] točení doleva 
TURN RIGHT FACE [rait eis] točení doprava 
TURNING  [tә:niŋ] točící se, s otočkou 
TWIRL [twә:l] podtočení dámy 
TWIST [twist] natočení celého těla 
WALK  [wo:k] pomalý chodný krok; chodit 
WOMAN dáma, tanečnice 
 
Toto byly pojmy, které budete v ROUND DANCE potřebovat. Překlady jsou vybrány tak, aby jste lépe 
porozuměli tanečním figurám, a proto se někdy mohou trochu rozcházet s běžnou skutečností - jinými slovy: 
squarem či roundem nepostižený Angličan by se asi divil. 
 

Seznam použitých zkratek 
SCP - Semi-Closed position 

RSCP - Reverse Semi-Closed position 

OP ~ Open position 

LOP - Left Open position 

BFLY - Butterfly position 

CP - Closed position 

SCAR - Sidecar position 

BJO - Banjo position 

FACE - jakákoliv pozice, kdy jsou partneři čelem k sobě 

LF ~ left face - točení doleva 

RF - right face - točení doprava 

RD - Round Dance 
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& - Tento znak má v RD mnoho různých použití: 
 

1. na jednu dobu v hudbě 2 kroky (dvakrát tak rychlé) nebo krok a nějaký pohyb (např. ve waltzu 
Chasse, kdy je 2. doba side & close - rytmizace je S/&, což znamená, že na 1 pomalou dobu uděláme 
dva rychlé kroky). 

2. na jeden takt v hudbě připadají 2 figury (tu co je napovídána jako první provádí pán a tu druhou 
dáma), např. z BJO pozice Hitch & Scissors to SCP, znamená to, že pán provádí figuru Hitch a dáma 
Scissors. 

3. step side & forward znamená, že provedeme krok po diagonále mezi směrem vpřed a stranou. 

4. step side & turn znamená, že se na krok stranou zároveň někam podle nápovědy otáčíme. 

 

Orientace na tanečním parketu 
Round Dance (jak již sám název napovídá) je tanec kruhový, to znamená, že se tanečníci pohybují v kruhu 
okolo sálu. Ale neradujte se, není to tak jednoduché! Je třeba znát i pár termínů, které nám usnadní orientaci 
v prostoru. 
 

Line of Dance 
 
 

Diagonal Line and Center  Diagonal Line and Wall 
 
 
 
 

Center  Wall 
 
 
 

Diagonal Reverse and Center  Diagonal Reverse and Wall 
 
 
 

Reverse Line of Dance 
 
Center of the Hall (COH) ['sentә of ðe ho:l] 
Každá hala má místo, které je jejím středem. Z kruhu okolo tohoto místa se můžete kdykoliv natočit čelem do 
středu a jste v pozici, které se říká „facing Center of the Hall" (COH), často bývá napovídáno jen „face 
Center". Jestliže se díváte po směru tance, je střed po vaší levé straně. 
 
Wall [wo:l] 
Wall je zeď. Z každého místa v hale se můžete otočit směrem k nejbližší zdi a jste v pozici, které se říká 
„facing the Wall". Někdy je to však těžké určit, zejména jste-li blízko rohu, a pak je to bráno jako opačný 
směr než facing Center. Nejčastěji je napovídáno jen „face Wall". Jestliže se díváte po směru tance, je zeď 
napravo od vás. 
 
Line of Dance (LOD) [lain of da:ns] 
Jestliže se pohybujete do LOD, pohybujete se vlastně proti směru hodinových ručiček (counterclockwise = 
CCW). Je to pozice, které se říká „facing Line of Dance" (LOD), napovídáno jen „face Line". 
 
Reverse Line of Dance (RLOD) [ri'vә:s lain of da:ns] 
Jestliže se pohybujete do RLOD, pohybujete se vlastně po směru hodinových ručiček (clockwise = CW). Je 
to pozice, které se říká „facing Reverse Line of Dance (RLOD)", napovídáno jen „face Reverse (Line)". 
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Tak to bychom měli 4 hlavní směry, ale jsou ještě 4 mezi nimi: 
 
Diagonal Line and Wall (DLW) [dai'әgәnl lain asnd wo:l] 
Je to směr na diagonále mezi „Line of Dance" a „Wall". Někdy se tomu říká „Diagonal Wall" (DW), ale 
napovídáno je „Line and Wall". 
 
Diagonal Line and Center (DLC) [dai'әgәnl lain ænd 'sentә] 
Je to směr na diagonále mezi „Line of Dance" a „Center of the Hall". Říká se tomu „Diagonal Center" (DC) a 
napovídá se „Line and Center". 
 
Diagonal Reverse Line and Wall (DRW) [dai'әgәnl ri'vә:s lain aend wo:l] 
Je to směr na diagonále mezi „Reverse Line of Dance" a „Wall". Říká se tomu „Diagonal Reverse Wall" a 
napovídá se „Reverse Line and Wall". 
 
Diagonal Reverse Line and Center (DRC) [dai'әgәnl ri'vәs:s lain asnd 'sentә] 
Je to směr na diagonále mezi „Reverse Line of Dance" a „Center of the Hall". Říká se tomu „Diagonal 
Reverse and Center" a napovídá se „Reverse Line and Center". 
 
Ale ani to ještě není všechno! Pozor dámy! Toto všechno platí a je napovídáno pro pány. Jestliže jste v 
Closed pozici, nebo jiné, kdy se díváte na opačnou stranu než tanečník, platí pro Vás vše zrcadlově. 
 
Pozice 
 
Closed position (CP) [klәusd pә'zišn] CP 
Partneři jsou čelem k sobě. Nohy každého z nich jsou mírně na-
levo od nohou druhého tak, že špička pravé nohy je mezi nohami 
partnera. Pohled by měl směřovat na levé ucho partnera. Pán má 
pravou ruku uvolněně položenou na levé lopatce dámy tak, že 
prsty ukazují dolů a jsou u sebe. Loket by měl být asi ve výšce 
dámina podpaží. Dáma má svou levou ruku lehce položenou na 
pravé ruce pána. Prsty by měly být u sebe a asi v místě, kde má 
pán ramenní šev košile (palec a loket dámy by měly být v přím-
ce). Levá ruka pána a pravá dámy by měly být spojeny ve výšce 
očí partnerky tak, že pravý loket každého z partnerů je ve stejné 
výšce jako levý. Od lokte k prstům jsou ruce kolmo k podlaze. 
Držení prstů je naznačeno na obrázku. Těla by se měla dotýkat v 
oblasti trojúhelníku. 
 
Sidecar position (SCAR) ['saidka: pә'zišn] 
Držením se příliš neliší od Closed pozice. Z CP (facing the Wall) 
vznikne tím, že se partneři lehce natočí doprava celými těly 
(man face Diagonal Reverse Line and Wall). Výsledkem tedy je, 
že vaše kroky směřují vně nohou partnera. 
 
Contra-Sidecar position (CONTRA-SCAR) [kontra'saidka: pә'zišn] 
Tato pozice se od „normální" SCAR liší hned v několika 
ohledech. Je více podobná CP. Partneři se natočí doprava jen 
lehce, nestojí tedy bokem k sobě, ale levé poloviny těl se 
překrývají („dáma by měla skrývat pánův poklopec"). Ještě 
jedno upozornění pro tanečnice: podoba s CP nekončí u držení a kontaktních bodů, ale i směr pohledu by měl 
zůstat nezměněn, což znamená, že se dáma dívá doleva. Je to zpočátku velmi těžké, ale až se naučíte v SCAR 
správně „chodit" - pohybovat se správným směrem, bude to o hodně jednodušší (viz obr.). 
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Banjo position (BJO) ['bændžou pә'zišn] 
Držením a kontaktními body (místa, kde se těla partnerů dotýkají) se příliš neliší od Closed pozice. 
Z CP (facing the Wall) vznikne tím, že se partneři lehce natočí doleva celými těly (man face 
Diagonal Line and Wall), kroky směřují vně nohou partnera. 

Contra-Banjo position (Contra-BJO) [kontra'bændžou pә'zišn] 
Držením a kontaktními body (místa, kde se těla partnerů dotýkají) se příliš neliší od Closed pozice. Z CP 
(facing the Wall) vznikne tím, že se partneři lehce natočí doleva celými těly. Neznamená to, že by nyní stáli 
boky k sobě, ale že se překrývají jen pravé poloviny jejich těl - jak říkají odborníci: „dáma by měla skrývat 
pánův poklopec". Jaký je v tom rozdíl? Kdybyste byli boky k sobě, vaše kroky by směřovaly vně nohou 
partnera, ale v této pozici budou kroky pravé nohy směřovat do kroku (mezi nohy) partnera, což znamená, že 
se budete pohybovat po diagonále mezi směrem vpřed a stranou. Směr pohledu zůstává stejný jako v CP (to 
jest doleva). 

Semi-Closed position (SCP or Semi) ['semiklәusd pә'zišn] 
Základem pro SCP je též CP. Začínající tanečníci se tuto pozici učí obvykle 
tak, že svými těly vytvoří písmeno „V" (z ptačí perspektivy). Vznikne otočkou 
o 1/8 pro dámu doprava a pro pána doleva, otevřená strana písmena je tvořena 
dáminou pravou a pánovou levou rukou, jejichž držení však proti CP zůstává 
nezměněno. Nezměněno by mělo zůstat i držení druhých rukou - pozor abyste 
tyto ruce nepo-souvali směrem dále okolo partnerova těla, pak by totiž přechod 
mezi CP a SCP či nazpět byl mnohem těžší. Chybou je i v rámci pohodlí svěsit 
loket dolů, to pak vypadá jako zlomené ptačí křídlo. 
Pro pokročilejší tanečníky by SCP měla být velmi podobná CP a to hlavně tím, 
že jejich těla by se také měla dotýkat v oblasti trojúhelníku a do směru tance by 
měly být vytočeny jen hlavy. Je to však velmi těžké a chce to hodně cviku. 
 
 

Reverse Semi-Closed position (RSCP) [ri'vә:s 'semiklәusd pә'zišn] 
Základem pro RSCP je též CP. Začínající tanečníci se tuto pozici učí obvykle tak, že svými těly 
vytvoří písmeno „V" (z ptačí perspektivy). Vznikne otočkou o 1/8 pro dámu doleva a pro pána 
doprava, uzavřená strana písmena je tvořena pravou rukou dámy a pánovou levou rukou, jejichž 
držení však proti CP zůstává nezměněno, což znamená, že písmeno „V" není úplně otevřené, 
protože v nezměněno by mělo zůstat i držení druhých rukou, aby byl snadný přechod mezi CP a 
RSCP či nazpět. Chybou je v rámci pohodlí svěsit loket dolů, to pak vypadá jako zlomené ptačí 
křídlo.  

Pro pokročilejší tanečníky by RSCP měla být velmi podobná CP a to hlavně tím, že jejich těla by se také 
měla dotýkat v oblasti trojúhelníku a do směru tance by měly být vytočeny jen hlavy. Je to však velmi těžké a 
chce to hodně cviku. 
 
BFLY  

Skupina pozic Butterfly 
Butterfly position (BFLY) ['batәflai] 
V BFLY stojí tanečníci čelem k sobě a ruce mají spojené ve výšce 
očí tanečnice (viz obrázek). Předloktí jsou kolmo k podlaze. 
V držení prstů mohou být dvě varianty (viz obrázek). Držení takto 
spojených rukou je stejné jako v CP. Nohy jsou mírně nalevo od 
nohou partnera tak, že špička pravé nohy směřuje mezi nohy 
partnera, zatímco špička levé je mírně vpravo od jeho pravé (stejně 
jako v CP). 
Nejčastější chyby: lokty svěšené dolů, ramena vytažená nahoru. 

Butterfly Banjo position (BFLY BJO) ['batәflai 'basndžou] 
Nejjednodušší docílení této pozice je se z BFLY natočit celým tělem 
o 1/4 doleva. Nohy se tak pohybují mimo krok partnera po  
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diagonále. Lepším provedením je natočení jen o tolik, kolik je nutné k tomu, aby krok směřoval vně nohou 
partnera. To znamená, že z původní BFLY se ramena tanečníků nikam nenatočí - otáčí se jen tělo a nohy. 
 
Butterfly Sidecar position (BFLY SCAR) ['batәflai 'saidka:]  
Nejjednodušší docílení této pozice je se z BFLY natočit celým tělem o 1/4 
doprava. Nohy se tak pohybují mimo krok partnera po diagonále. Lepším 
provedením je natočení jen o tolik, kolik je nutné k tomu, aby krok směřoval vně 
nohou partnera. To znamená, že z původní BFLY se ramena tanečníků nikam 
nenatočí - otáčí se jen tělo a nohy. 
 
Open Facing position (OP-FCG) ['әupen 'feisiŋ] 
Je to pozice, která je modifikací BFLY. Pánova pravá a dámina levá ruka zůstanou spojeny jako v BFLY, a 
druhé ruce se natáhnou do strany ve výšce ramena. Ruce nejsou propnuté, ale lehce povolené v lokti. Je to 
pozice, která se často používá na začátku tance a někdy bývá též nazývána jako Facing with Trail Hands 
Joined. 
 
Left Open Facing position (L OP-FCG) [left 'әupen 'feisiŋ]  L OP-FCG 
Tato pozice je též modifikací BFLY. Pánova levá a dámina pravá ruka 
zůstanou spojeny jako v BFLY, a druhé ruce se natáhnou do strany ve 
výšce ramena. Ruce nejsou propnuté, ale lehce povolené v lokti. Je to 
pozice, která je též nazývána jako Facing with Lead Hands Joined. Jediný 
rozdíl od OP-FCG je to, které ruce jsou spojeny a které nataženy. 
 
Half Open position (1/2 OP) [ha:f 'oupәn] 
Tanečnice stojí po pravé straně svého partnera tak, že bráno ve směru 
tance, je několik centimetrů za ním. Oba se dívají do stejného směru. Pán 
drží pravou rukou dámu kolem pasu a dáma drží pána levou rukou kolem 
ramen. Volné ruce se protáhnou do strany (ne křečovitě, spíše uvolněně). 
 
Back-to-Back position (BK-TO-BK) [bæk to bæk] 
Je to pozice, ve které jsou partneři zády k sobě, ale jejich ramena nejsou 
paralelně, protože jejich ruce (pánova pravá a dámina levá) jsou spojeny tak, že pánův palec ukazuje dopředu 
a dámin je obtočen kolem pánovy ruky. Spojené, ale i druhé ruce jsou protaženy do stran, takže těla vypadají 
shora jako písmeno „V". 
Existuje i pozice BK-TO-BK with no hands joined a to znamená, že ramena tanečníků budou paralelně. 
 
Open position (OP) ['supen] OP 
Tanečnice stojí po pravé straně svého partnera tak, že 
bráno ve směru tance je několik centimetrů za ním. 
Nadloktí vnitřních rukou jsou ve stejné pozici jako v 
BFLY, ale předloktí směřují vpřed. Dlaně jsou ve 
svislé poloze a dáma má svou ruku položenu na 
pánově předloktí. Prsty má ohnuté přes jeho ruku. 
Volné ruce se protáhnou do strany (ne napnuté, ale 
spíše povolené). 
 
Left Open position (L OP) [left 'әupen] 
Tanečnice stojí po levé straně svého partnera tak, že 
bráno ve směru tance je několik centimetrů před ním. 
Nadloktí vnitřních rukou jsou ve stejné pozici jako v 
BFLY, ale předloktí směřují vpřed. Dlaně jsou ve 
svislé poloze a dáma má svou ruku položenu na pánově předloktí. Prsty má ohnuté přes jeho ruku. Volné 
ruce se protáhnou do strany (ne napnuté, ale spíše povolené). 
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Tamara position [tә'ma:rә] 
Partneři jsou pravými boky k sobě, ale tak, že se na sebe dívají. 
Dámina levá ruka je za jejími zády a její zápěstí na pravém boku 
(zezadu či ze strany - podle toho kam dosáhne) dlaní ven. Pravá 
ruka je vytrčena směrem vpřed paralelně s podlahou, ale v lokti je 
ohnuta o 90°směrem nahoru dlaní dopředu. Pánova levá ruka je 
vytrčena směrem vpřed paralelně s podlahou, ale v lokti je ohnuta o 
90°směrem nahoru a drží pravou ruku dámy. Tyto dvě ruce vytváří 
jakési okénko, skrz které se partneři na sebe dívají. Pánova pravá 
volně uchopí dáminu levou. Tato pozice bývá též nazývána jako 
Lady's-Tamara pozice. Z BFLY této pozice nejsnadněji dosáhneme 
tak, že se dáma otočí ma místě doprava, ale ruce nepouští. Tím 
automaticky vznikne požadované postavení rukou. 

 
Man's-Tamara position [mæn tә'ma:rә] 
Partneři jsou pravými boky k sobě, ale tak, že se na sebe dívají. Pánova levá ruka je za jeho zády a zápěstí je 
na pravém boku (zezadu či ze strany - podle toho kam dosáhne) dlaní ven. Pravá ruka je vytrčena směrem 
vpřed paralelně s podlahou, ale v lokti je ohnuta o 90° směrem nahoru dlaní dopředu. Dámina levá ruka je 
vytrčena směrem vpřed paralelně s podlahou, ale v lokti je ohnuta o 90° směrem nahoru a drží pánovu pravou 
ruku. Tyto dvě ruce vytváří jakési okénko, skrz které se partneři na sebe dívají. Dámina pravá volně uchopí 
pánovu levou ruku. 
 
Wrap [ræp] 
Partneři stojí vedle sebe (dáma vpravo) a koukají stejným směrem. Pánova pravá ruka je zezadu okolo pasu 
dámy a dámina levá na jejím pravém boku. Volné venkovní ruce se spojí vpředu. 
 

Wrap 
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Actions  
Phase I 
BOW [bau] 
Pán si položí levou ruku přes břicho ve výšce pasu a pravou přes záda stejně vysoko a lehce se ukloní 
dopředu. 

BUMP [bamp] 
Tanečníci uhodí (lehce) boky o sebe. 

CURTSY ['kә:tsi] 
Dáma zakříží pravou nohu za levou bez přenesení váhy a potom lehce pokrčí kolena (lehká úklona) se 
současným nadzdvihnutím sukně. 

HEEL [hi:l] 
Ťuknutí patou volné nohy o podlahu do určeného místa či směru. 

POINT (pt) [point] 
Ťuknutí špičkou volné nohy o podlahu v určeném směru. 

SHAKE [šeik] 
Pohyb těla (vrtivý) podle pokynů choreografa. 

STAMP [stæmp] 
Zvýraznění doby v hudbě bouchnutím volnou nohou o podlahu, bez přenesení váhy. 

TAP [tep] 
Ostré ťuknutí špičkou volné nohy o podlahu bez přenesení váhy. 

TOE [tәu] 
Ťuknutí špičkou určené nohy do daného směru či místa s malým vybočením boků na opačnou stranu, než 
kam ťukáme. 

TOUCH (tch) [tač] 
Ťuknutí špičkou volné nohy o podlahu vedle stojné nohy. 

WIGGLE ['wigl] 
Prudký pohyb boky ze strany na stranu. 

Phase II 

BRUSH [braš] 
Lehké zavadění volné nohy buď o podlahu, nebo o vnitřní stranu stojné nohy. Váha se nepřenáší. 

DRAW [dro:] 
Pohyb napnutou volnou nohou směrem ke stojné noze. Pohybující se noha by měla být v kontaktu s 
podlahou, ale bez přenesení váhy. 

KICK [kik] 
Nadzdvihnutí kolena a rychlé napnutí nohy. Špička ukazuje dolů. 

KNEE [ni:] 
Zdvihnutí kolena volné nohy tak, že je před kolenem stojné nohy. 

LIFT [lift] 
Pozdvihnutí těžiště těla s váhou obvykle na 1 noze. Může být doprovázeno obloukovým pohybem volné nohy 
do další figury. 
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SWING [swiŋ] 
Volné kývnutí napnuté nohy vpřed, špička ukazuje dolů. 

TWIST [twist] 
Otočení horní části těla, se změnou směru pohledu (bez změny váhy). 

Phase III 

DISHRAG [dišreg] 
Spojené ruce (opačné, než kterou nohu má kdo volnou) partneři zvednou nad hlavy a na místě se podtočí pod 
spojenýma rukama směrem od sebe do určené pozice. Ruce se nepouští. Podle nápovědy se mohou partneři 
držet současně i za druhé ruce. 

FAN [fæn] 
Pohyb volné nohy se špičkou dotýkající se podlahy buď vpřed či vzad v oblouku podobném vějíři. Koleno 
stojné nohy je uvolněné. 

FLARE [fleә] 
Obloukový pohyb volné nohy se špičkou kousek nad podlahou. 

FLICK [flik] 
Rychlý pohyb (švihnutí) volné nohy dozadu (ale většinou před stojnou nohu), bez přenesení váhy. 

HOOK [huk] 
Zaháknutí volné nohy zepředu či zezadu (a blízko) stojné nohy. V následující figuře je váha obvykle 
přenesena na zaháknutou nohu. 

RISE [raiz] 
Pozdvihnutí těla koncentrující váhu na bříško stojné nohy. 

Movements 
Phase III 

BUZZ [bez] 
Otáčení se na noze, na které máme váhu tak, že se při tom odrážíme volnou nohou (tzn. jako swing v square 
dance). Můžeme se přitom otáčet samostatně nebo jako celý pár. Otočka je na napovězený počet kroků.  
 Tančíme pomalu, pokud je to vhodné. 
 
CHANGE POINT (chg pt) [čeindž point] 
Přísun volné nohy k druhé a přenesení váhy, potom právě uvolněnou nohou point, obvykle do strany. Celá 
tato akce tvoří jeden souvislý pohyb a většinou probíhá jen jednu dobu. 

FIGURE 8 ['figæit] 
Chodné kroky, kterými jdeme tak, abychom obešli pomyslnou osmičku na podlaze taneční místnosti. Přitom 
si většinou vyměníme strany s partnerem. Může být použita v libovolném tanečním rytmu. 

HEEL PIVOT [hi:l 'pivot] 
Otočka na patě jedné nohy bez přenášení váhy. 

HEEL TURN (heel trn) [hi:l tә:n] 
Točení se na patách tak, že volná noha je během otáčení přinožena, ale nepřenášíme váhu. Váhu přeneseme 
až na konci otáčení (na konec poslední doby otáčení). 
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SLIP [slip] 
Rychlý a krátký pohyb ze stávající pozice do pozice Banjo nebo Closed. Obvykle pouze na jednu dobu 
hudby. 

SWIVEL WALKS (swiv wlk) ['swivl wo:k] 
Kroky chozené na bříšku nohy s pohybem těla, který vzniká tím, že našlapujeme křížem před špičku druhé 
nohy. 
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Two Step 
 
Tance tohoto rytmu se tančí na muziku 4/4 taktu. To znamená, že 1 takt (measure) se skládá ze čtyř dob 
(beats) a každá doba trvá 1/4 doby taktu (všechny doby jsou stejně dlouhé). V této příručce je pro přehlednost 
každá doba v taktu (a nejenom u two-stepu) oddělena čárkou ',' a jednotlivé takty středníkem ';'  
Je to všeobecně daný systém pro rychlejší zorientování se v RD materiálech. 
To, že má two-step 4 doby v taktu však neznamená, že na každou dobu v taktu bude jeden krok. Je mnoho 
možností jak kroky v taktu uspořádat. Asi nejznámější je základní rytmus two stepu - Quick Quick Slow 
(QQS) = rychle rychle pomalu. Další, často používané možnosti jsou QQQQ = 4x rychle či SS = 2x pomalu. 
Nebo také SQQ = pomalu a 2x rychle, či Q/&,Q,Q/&,Q = šest kroků, kdy na první dobu jsou kroky dva, pak 
jeden, pak zase dva a nakonec jeden. 
Všechny kroky v two stepu jsou vedeny ve stejné úrovni (žádné zbytečné zdvihání). 

Phase I 
AWAY AND TOGETHER away & tog 
[awei ænd tә'geðә] QQS;QQS;    fwd,sd&fwd,cl,-;sd to fc,sd,cl,-; 

♀♂ inside hands joined: step forward, step side & forward (to Back to back), close, hold; side & forward to 
face, side, close, hold; 

♀♂ vnitřní ruce jsou spojené: krok vpřed, krok diag. vpřed a stranou (do Back to back pozice), přísun a 
přenesení váhy,-; krok do Face pozice, krok stranou, přísun a přenesení váhy,-; 

BACK (Step) bk 
[bæk] 

A backwards step taking weight. 
Krok vzad s přenesením váhy. 

BACK TWO STEP bk two-step 
[bæk tu: step] QQS;    bk,cl,bk,-; 

♀♂ step back, close, step back, hold; (lady sometimes does counterpart) 
♀♂ krok vzad, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; dáma jde někdy zrcadlově (závisí to na pozici) 

BALANCE (Forward and Back) two-step bal 
['bælәns] QQS;QQS;    fwd,cl,in place,-;bk,cl,in place,-; 

♂ forward, close, in place, hold; back, close, in place, hold; 
♀ back, close, in place, hold; forward, close, in place, hold; 
♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok na místě,-; krok vzad, přísun a přenesení váhy, krok na místě,-; 
♀ krok vzad, přísun a přenesení váhy, krok na místě,-; krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok na místě,-; 
 figura může být prováděna v jakékoli pozici a začínat od jakékoli nohy, vždy je však na dva takty. 

BALANCE (One Step) balance 
['bælәns] QQ    step,tch, 

♀♂ step, touch, 
♀♂ krok do určeného směru, ťuknutí špičkou nohy, 
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BALANCE (Side) sd bal 
['bælәns] QQS;    sd,cl,in place,-; 

♀♂ step side, close, in place, hold; 
♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok na místě,-; 

BASIC TWO STEP two-step 
['beisik tu: step] QQS;    step,cl,step,-; 

♀♂ step, close, step, hold; 
♀♂ v napovězené pozici a do napovězeného směru - krok, přísun a přenesení váhy, krok,-; 

BEHIND bhd 
[bi'haind] 

Step crossing in back. 
Krok s křížením za stojnou nohou. 

BOX box 
[boks] QQS;QQS;    sd,cl,fwd,-;sd,cl,bk,-; 

♂ side, close, forward, hold; side, close, back, hold; 
♀ side, close, back, hold; side, close, forward, hold; 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
 partneři nemusí být nutně v CP. BOX je vždy na dva takty. 

CHUG chug 
[čag] 

A short backward movement. Bend knees straighten quickly feet. 
Krátký pohyb vzad. S váhou na obou nohou: pokrčení kolenou a rychlé narovnání s lehkým sklouznutím po 
podlaze. 

CIRCLE AWAY circle away 
['sә:kl a'wei] QQS;    fwd trn,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; Move away from partner in a circular pattern. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
  Směrem od sebe v jakémsi půlkruhu. Ruce se nedrží a tanečníci se pohybují směrem od sebe. 

CIRCLE AWAY AND TOGETHER circle away & tog 
['sә:kl ә'wei ænd tә'geðә] QQS;QQS;    fwd trn,cl,fwd trn,-;fwd trn,cl,fwd trn,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; (move away from partner in a circular pattern, turning 180°) forward, 
close, forward, hold; (toward partner, turning 180°) 

♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; (směrem, od sebe v jakémsi půlkruhu, dohromady 
otočení o 180°, ruce se nedrží). Směrem k sobě: krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed do 
napovězené pozice,-; 

CLOSE cl 
[klous] 

A supply with change weight. 
Přísun a přenesení váhy. Obvykle na jednu dobu (Q). 
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CROSS X 
[kros] 

Step across in front of, or behind the supporting foot. 
Krok s křížením před či za stojnou nohou. 

Používané varianty: 
CROSS BEHIND (Xb) [kros bi'haind] Volné křížení zadem. 
CROSS IN BACK (Xib) [kros in beek] Těsné křížení zadem. 
CROSS IN FRONT (Xif) [kros in frant] Křížení předem. 
CROSS LEFT IN BACK (Xlib) [kros left in bask] Křížení levou nohou zadem. 
CROSS LEFT IN FRONT (Xlif) [cros left in frant] Křížení levou nohou předem. 
CROSS RIGHT IN BACK (Xrib) [kros rait in bask] Křížení pravou nohou zadem. 
CROSS RIGHT IN FRONT (Xrif) [kros rait in frant] Křížení pravou nohou předem. 

FACE fc 
[feis] 

A step turning to face partner. 
Krok s natočením do Face pozice. Obvykle na jednu dobu (S). 

FORWARD (Step) fwd 
['fo:wәd] 

A forward step taking weight. 
Krok vpřed s přenesením váhy. 

FORWARD TWO STEP fwd two-step 
['fo:wәd tu: step] QQS;    fwd,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; (lady sometimes does counterpart) 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; dáma jde někdy zrcadlově (závisí to na pozici). 

GLIDE glide 
[glaid] 

A movement of the foot with constant contact with the floor. 
Pohyb nohy (klouzavý) v určeném směru se stálým kontaktem s podlahou. 

LADY UNDER lady under 
[leidi 'andә] QQS;    fwd,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; 
 lady moves in a given direction under joined hands. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; - dáma se pohybuje v daném směru pod spojenýma 

rukama. 
 konec je v napovězené pozici. 

MAN UNDER man under 
[mæn 'andә] QQS;    fwd,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; 
  man moves in a given direction under joined hands. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; - pán se pohybuje v daném směru pod spojenýma 

rukama.  
  konec je v napovězené pozici. 
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PICKUP pickup 
[pik up] 

♂ short step forward. 
♀ step forward in front of man to Pick Up position (= CP lady face RLOD). 
♂ krátký krok vpřed. 
♀ krok vpřed před pána s natočením do Pick Up pozice (— CP dáma je zády do směru tance). 
 pán dámu převede před sebe do Pick Up pozice (= CP pán se dívá do směru tance - LOD, a dáma do 

protisměru - RLOD), aniž by změnil směr pohledu. Obvykle začíná v SCP a končí v Pick Up. Nejčastěji 
bývá od špatné nohy na jednu dobu (S). 

RECOVER rec 
[ri'kavә] 

Return weight to original supporting foot. 
Vrácení váhy zpět do výchozí pozice a na původní nohu před posledním provedeným krokem. 

REVERSE BOX rev box 
[ri'vә:s boks] QQS;QQS;    sd,cl,bk,-;sd,cl,fwd,-; 

♂ side, close, back, hold; side, close, forward, hold; 
♀ side, close, forward, hold; side, close, back, hold; 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 
 figura je vždy na dva takty. Nemusí začínat ve Face pozici. 

ROCK rk 
[rok] 

Transfer weight in direction indicated. 
Přenesení váhy na volnou nohu v určeném směru. Pozor, obvykle následuje figura začínající do opačného 
směru! 

RUN run 
[ran] Q... 

A series of fast steps.  
Řada rychlých kroků. 

SIDE (Step) sd 
[said] 

A step to either side taking weight. 
Krok do kterékoliv strany s přenesením váhy. 

SIDE TWO STEP sd two step 
[said tu: step] QQS;    sd,cl,sd,-; 

♀♂ side, close, side, hold; 
♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou,-; 

SIDE TWO STEP APART AND TOGETHER apt & tog 
[said tu: step g'pa:t aend ta'geSs] QQS;QQS;    sd,cl,sd,-;sd,cl,sd,-; 

♀♂ step side apart, close, side, hold; step side together, close, side, hold; 
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♀♂ krok stranou od sebe, přísun a přenesení váhy, krok stranou,-; krok stranou k sobě, přísun a přenesení 

váhy, krok stranou do napovězené pozice,-;  
 figura začíná v pozici, kdy jsou partneři bokem k sobě. Během figury se nedrží. 

SLIDE slide 
[slaid] 

A movement of the foot with constant contact with the floor.  
Pohyb nohy v určeném směru se stálým kontaktem s podlahou. 

STEP step 
[step] 

Movement of foot with transfer of weight. 
Pohyb volnou nohou do daného směru či místa s přenesením váhy. 

STOMP stomp 
[stomp] 

Put a weight on free foot with a definite sound. 
Přenesení váhy na volnou nohu se zdůrazněním doby v hudbě. 

STRUT strut 
[strat] 

A series of steps while swaying upper part of the body. Řada kroků s houpavým pohybem horní části těla. 

THRU thru 
[θru:] S    step thru 

♀♂ step forward between partners. 
♀♂ krok vpřed vnitřkem páru, s dokončením kroku v určené pozici. 

WALK  walk (+ number of steps) 
[wo:k] 

Steps in the direction of dance. 
Určený počet kroků do směru tance bez křížení či natáčení těla. 
 WALK je krok pomalý, zatímco RUN je rychlý. 

Phase II 
AWAY STEP STEP balance away 
[ә'wei step step] QQS;    away,step,step,-; 

♀♂ step diag. away, step in place, step in place, hold; 
♀♂ krok diagonálně od sebe, krok na místě, krok na místě,-; 

BACK LOCK BACK  bk lk bk 
[bsek lok baek] QQS;    bk,lk,bk,-; 

♂ back, lock in front, back, hold;  
♀ forward, lock in back, forward, hold; 
♂ krok vzad, lock (předem), krok vzad,-; 
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♀ krok vpřed, lock (zadem), krok vpřed,-; 
 pokud se dáma dívá do stejného směru jako pán, je její provedení figury stejné jako u pána. 

BACK TO BACK bk to bk 
[bæk tu bæk] QQS;    sd,cl,sd&trn,~; 

Start in Back to Back position trail foot free 
♂ side, close, side & turn 1/2 RF to face, hold;  
♀ side, close, side & turn 1/2 LF to face, hold; 

Figura začíná v Back to Back pozici, špatná noha volná. 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doprava čelem k partnerce,-; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doleva čelem k partnerovi,-; 

BASKETBALL TURN basketball trn 
['ba:skitbo:l tә:n] SS;SS;    fwd trn,-,rec trn,-;fwd trn,-,rec trn,-; 

♀♂ with the outside foot free, the first step will turn in toward partner. With the inside foot free - turn away 
from partner. 

 A four step figure which can be turned in either direction. Usual timing is SS;SS; May be done QQQQ; 
♀♂ partneři se dívají do stejného směru: jestliže je volná vnější noha, bude první krok s otočkou dovnitř 

(směrem k partnerovi), jestliže je volná vnitřní noha, bude první krok s otočkou ven (směrem od 
partnera).  

 je to figura na čtyři kroky, která může být točena do jakéhokoliv směru. Obvyklá rytmizace je SS;SS; ale 
může být napovězeno i jako QQQQ; 

Například 
Open pozice, správná noha volná (pán levá, dáma pravá): 

♂ krok vpřed s otočením o 1/4 k partnerce,-, přenesení váhy zpět na pravou nohu s dotočením až do 
opačného směru než na začátku,-; krok vpřed s otočením o 1/4 doprava (zády k partnerce),-, přenesení 
váhy zpět na pravou nohu s dotočením až do původního směru pohledu,-; 

♀ krok vpřed s otočením o 1/4 k partnerovi,-, přenesení váhy zpět na levou nohu s dotočením až do 
opačného směru než na začátku,-; krok vpřed s otočením o 1/4 doleva (zády k partnerovi),-, přenesení 
váhy zpět na levou nohu s dotočením až do původního směru pohledu,-; Open pozice, špatná noha volná 
(pán pravá, dáma levá): 

♂ krok vpřed s otočením o 1/4 doleva (zády k partnerce),-, přenesení váhy zpět na levou nohu s dotočením 
až do opačného směru než na začátku,-; krok vpřed s otočením o 1/4 doleva směrem k partnerce,-, 
přenesení váhy zpět na levou (s dotočením až do původního směru pohledu),-; 

♀ krok vpřed s otočením o 1/4 doprava (zády k partnerovi),-, přenesení váhy zpět na pravou nohu 
s dotočením, až do opačného směru než na začátku,-; krok vpřed s otočením o 1/4 doprava směrem 
k partnerovi,-, přenesení váhy zpět na pravou (s dotočením až do původního směru pohledu),-; 

BOX LEFT TURNING LF trn box 
[boks left tә:niŋ] QQS;QQS;QQS;QQS;    sd,cl,fwd trn,-;sd,cl,bk trn;sd,cl,fwd trn,-;sd,cl,bk trn,-; 

♂ side, close, forward turn 1/4 LF, hold; side, close, back turn 1/4 LF, hold; REPEAT;; 
♀ side, close, back turn 1/4 LF, hold; side, close, forward turn 1/4 LF, hold; REPEAT;; 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doleva,-; krok stranou, přísun a 

přenesení váhy, krok vzad s otočením o 1/4 doleva,-; to celé ještě jednou;; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad s otočením o 1/4 doleva,-; krok stranou, přísun a 

přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doleva,-; to celé ještě jednou;; 
 je to figura na 4 takty. 

BOX RIGHT TURNING RF trn box 
[boks rait tә:niŋ] QQS;QQS;QQS;QQS;    sd,cl,bk trn,-;sd,cl,fwd trn,-;sd,cl,bk trn,-;sd,cl,fwd trn,-; 

♂      side, close, back turn 1/4 RF, hold; side, close, forward turn 1/4 RF, hold; REPEAT;;  
♀     side, close, forward turn 1/4 RF, hold; side, close, back turn 1/4 RF, hold; REPEAT;; 
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♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad s otočením o 1/4 doprava,-; krok stranou, přísun a 

přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doprava,-; to celé ještě jednou;; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doprava,-; krok stranou, přísun a 

přenesení váhy, krok vzad s otočením o 1/4 doprava,-; to celé ještě jednou;; 
 je to figura na 4 takty. 

BREAKAWAY breakaway 
['breikә.wei] QQS;    sd trn,rk bk,rec trn,-; 

♂♀ side turn to OP or L OP, rock back, recover to face, hold; 
♂♀ krok stranou s natočením do Open pozice (když se začínalo od špatné nohy) nebo Left Open pozice 

(když se začínalo od správné nohy), krok dozadu, přenesení váhy zpět do Face pozice,-; 

BROKEN BOX broken box 
['broukәn boks] QQS;SS;QQS;SS;    sd,cl,fwd,-;rk fwd,-,rec,-;sd,cl,bk,-;rk bk,-,rec,-; 

♂ side,  close, forward, hold; rock forward, hold,  recover, hold; side,  close,  back, hold; rock back, hold, 
recover, hold;  

♀ side,  close,  back, hold; rock back,  hold, recover, hold; side,  close, forward, hold; rock forward, hold, 
recover, hold; 

♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok vpřed se zhoupnutím,-, přenesení váhy zpět,-; 
krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok vzad se zhoupnutím,-, přenesení váhy zpět,-;  

♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok vzad se zhoupnutím,-, přenesení váhy zpět,-; 
krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok vpřed se zhoupnutím,-, přenesení váhy zpět,-;  

 je to figura na 4 takty. 

CHANGE SIDES chq sides 
[čeindž saids] QQS;    fwd,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; 
 partners change places passing left shoulder to shoulder. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
 partneři si vymění místa na jeden TWO STEP, obvykle pod spojenýma vedoucíma rukama (ty více po 

směru tance) tak, že se míjejí levými rameny. 

CHARLESTON charleston 
['ča:әl¸ston] SS;SS;    fwd,-,pt fwd,-;bk,-,pt bk,-; 

♀♂ step forward, hold, point forward, hold; step back, hold, point back, hold; 
♀♂ krok vpřed,-, ťuknutí špičkou volné nohy dopředu,-; krok vzad,-, ťuknutí špičkou volné nohy dozadu,-; 

CHECK ck 
[ček] 

A step to stop motion for a change of direction. 
Krok se zastavením pohybu, následující figura bývá do jiného směru. 

CIRCLE BOX circle box 
[sә:kl boks] QQS;QQS;    sd,cl,fwd,-;sd,cl,bk,-; 

♂ box;; 
♀ right face circle;; 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 
♀ krok od partnera, přísun a přenesení váhy, krok od partnera,-; krok k partnerovi, přísun a přenesení váhy, 

krok k partnerovi,-; m- pán dělá BOX a dáma CIRCLE AWAY AND TOGETHER, ale spojené vedoucí 
ruce se nepouští. 
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CIRCLE CHASE circle chase 
[sә:kl čeis] QQS;QQS;QQS;QQS;    away 2 2steps;;tog 2 2steps;; 

♂ circle away 2 2sieps;; circle together 2 2steps;; 
♀ circle in 2 2steps behind the man (to the center);; circle in 2 2steps in front of man (to the wall) on last 

step turn to face;;  
♂ na 2 2STEPS kroužek směrem do centra haly;; na 2 2STEPS kroužek směrem ke zdi;; (= CIRCLE 

AWAY 2 2STEPS k TOG. 2 2STEPS;;;;) 
♀ na 2 2STEPS kroužek za pánem směrem do centra;; otočka doleva a na 2 2STEPS kroužek (před pánem) 

směrem ke zdi a na poslední krok natočení doleva do napovězené pozice;;  
 je to figura na 4 takty. 

CIRCLE PICKUP    circle PU 
[sa:kl pikap] QQS;    fwd,cl,bkr; 

From Open Position. 
♂ step forward, close, step back, hold; 
♀ circular pattern in three steps to Pick Up position; 

Začíná v Open pozici. 
♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 
♀ na tři kroky dopředu přejde půlkruhovým pohybem před pána do Pick Up pozice (= CP pán se dívá do 

směru tance a dáma do protisměru); 

CROSS WALK cross walk (+ number of steps) 
[kros wo:k] 

Type of strut where one foot is placed in front of other. 
Je to takové jakoby vykračování si, kdy je jedna noha kladena před druhou trochu po její vnější straně. 

CUT cut 
[kat] 

Cross one foot in front of and beyond the other. 
Křížení předem a velmi blízko stojné nohy, která je tím odsunuta kousek dozadu. Je to trochu podobné figuře 
LOCK, ale tady je křížení vždy na lichém kroku (u LOCK na sudém). 

CUT BACK TWICE [kat bæk twais] 
krok (od správné nohy) s křížením předem, krok vzad, krok s křížením předem, krok vzad; (u nás se asi 
setkáte se špatným napovídáním „cut back 4"). 

DIP  dip 
[dip] 

Step in direction indicated and take full weight with the knee relaxed or slightly bent. 
Krok s plnou váhou v určeném směru s kolenem povoleným či lehce pokrčeným. Bok, koleno a kotník druhé 
nohy by měly tvořit přímku, špička by měla zůstat na podlaze a noha je napnutá. Je to obvykle figura na 
jednu dobu. 

DOOR door 
[do:] QQS;    sd.rec.Xif,-; 

♀♂ rock side, recover, step cross in front, hold; 
♀♂ krok stranou, přenesení váhy zpět, krok s křížením vnitřkem páru,-; 
°Figura může být prováděna v různých pozicích a od obou nohou. 
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FACE TO FACE fc to fc 
[feis tu feis] . QQS;    sd,cl,sd&trn,-; 

♂ side, close, side & turn 1/2 LF to Back to Back position, hold; 
♀ side, close, side & turn 1/2 RF to Back to Back position, hold; 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doleva do Back to Back pozice,-; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doprava do Back to Back pozice,-; 

FISHTAIL fishtail 
['fišteil] QQQQ;    Xib,sd,fwd,lk; 

Start in Banjo or Contra-Banjo position. 
♂ cross behind to turn RF, small step side to completing 1/4 RF body turn, forward with left shoulder 

leading, lock behind; 
♀ cross in front to turn RF, small step side to completing 1/4 RF body turn,  back with right shoulder 

leading, lock in front; 
Začíná v Banjo či Contra-Banjo pozici. 

♂ krok s křížením zadem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou s pokračo-
váním otočky až o 1/4, krok vpřed s levým ramenem vpředu, krok s křížením zadem (ne moc těsně); 

♀ krok s křížením předem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou a pokračo-
váním otočky až o 1/4, krok vzad s pravým ramenem do směru tance, krok s křížením předem (ne moc 
těsně); 

  je to progresivní figura (pohyb vpřed). 

FORWARD LOCK FORWARD fwd lk fwd 
['fo:wәd lok 'forwәd] QQS;    fwd,lk,fwd,-; 

♂♀ step forward, cross in back, step forward, hold; 
 lady sometimes does counterpart. 
♂♀ krok vpřed, lock (zadem), krok vpřed,-; 
 dáma někdy figuru provádí zrcadlově (podle pozice). 

HITCH hitch 
[hič] QQS;    fwd,cl,bk,-; or bk,cl,fwd,-; 

♀♂ step in indicated direction, close, step in opposite direction, hold; 
♀♂ krok v napovězeném směru, přísun a přenesení váhy, krok do opačného směru,-; 
   figura může začínat dopředu i dozadu. 

HITCH (Forward and Back) hitch 6 or double hitch 
[hič 'fo:wәd ænd bæk] QQS;QQS;    fwd,cl,bk,-;bk,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, back, hold; back, close, forward, hold; 
   lady sometimes does counterpart. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok vzad, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
  dáma někdy figuru provádí zrcadlově (podle pozice). 

HITCH FOUR hitch 4 
[hič fo:] QQQQ;    fwd,cl,bk,cl; 

♀♂ forward, close, back, close; 
 lady sometimes does counterpart. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vzad, přísun a přenesení váhy; 
 dáma někdy figuru provádí zrcadlově (podle pozice). 
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BACK HITCH FOUR (bk hitch 4) [bask hie fo:] 
first step will be back. 
první krok bude dozadu a třetí dopředu. 

HITCH SCISSORS hitch scis 
[hic 'sizәz] QQS;    fwd,cl,bk,-; 

A figure where man executes a hitch while lady executes a scissors. 
Figura, při které pán dělá HITCH a dáma SCISSORS. Konec je v napovězené pozici. Ze Semi-Closed 
pozice: 

♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 
♀ krok vpřed s otočením o 1/4 doleva, přísun a přenesení váhy, krok s křížením předem,-; (konec v Banjo 

pozici) 

HOP hop 
[hop] 

Rise slightly from the floor returning to the floor on the same foot. 
Mírné odražení volnou nohou od podlahy (poskok) s dopadem na stejnou nohu. 

LACE lace 
[leis] QQS;    fwd,cl,fwdr; 

With designated hands joined, partners change sides moving diagonally across line of progression. Lady 
crosses in front of man under joined hands. Both on 1 TWO STEP. 
Partneři si vymění strany tak, že dáma projde pod spojenýma vedoucíma rukama před pánem, diagonálně ve 
směru tance na 1 TWO STEP. Konec je podle toho, jestli se začínalo v OP či LOP pozici (směr pohledu se 
při figuře nemění, pokud to není zvlášť zdůrazněno). Rytmizace může být změněna. 

LIMP limp 
[limp] QQQQ;    sd,Xib,sd,Xib; 

♂♀  side, cross in back, side, cross in back; 
♂♀  krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou, křížení zadem; 
    je to figura trochu podobná VINE, ale zde se zadem kříží na každou sudou dobu. 

LOCK lk 
[lok] 

Cross one foot on the second change of weight. 
Je to figura podobná CUT = krok s křížením předem či zadem, ale zde se kříží vždy na sudou dobu (u CUT 
na lichou). 

TWO BACK LOCKS [tu: bæk loks] 
krok vzad, křížení předem, krok vzad, křížení předem; (u nás častěji nesprávně napovídáno „back lock 
4") 

TWO FORWARD LOCKS [tu: 'fo:wәd loks] 
krok vpřed, křížení zadem, krok vpřed, křížení zadem; (u nás častěji nesprávně napovídáno „lock 4") 

LUNGE lunqe (+ direction) 
[landž] 

A one count figure forward or sideward in the direction indicated, bending knee and checking motion. 
Figura na jednu dobu, je to krok s pohybem vpřed či stranou (směr musí být napovězen), koleno je ohnuté a 
noha připravena na další krok obvykle v jiném směru. 



24 PŘÍRUČKA — Monika Mocková 
 

MANEUVER manuv 
[mә'nu:vә] 

A one step turn RF to Maneuver position (man face reverse). 
Jeden krok od špatné nohy s otočením doprava, konec v Maneuver pozici (pán se dívá do protisměru 
původního pohybu). 

OPEN BOX open box 
['oupәn boks] QQS;QQS;    sd,cl,fwd,-;sd,cl,bkr; 

Start in Open or Left Open position. 
♀♂ side, close, forward, hold; side, close, back, hold; 

Začíná v Open či Left Open pozici, od správné nohy. 
♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 

OPEN REVERSE BOX open rev box 
['oupәn ri'vә:s boks] QQS;QQS;    sd,cl,bk,-;sd,cl,fwd,-; 

Start in Open or Left Open position. 
♀♂ side, close, back, hold; side, close, forward, hold; 

Začíná v Open či Left Open pozici, od správné nohy. 
♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 

PIVOT piv (+ number of steps) 
[pivot] 

A couple-turn of more than 90 degrees, progressing either forward or backward.  Turn may be in either 
direction. 
Otočka celého páru o více jak 90°  do určeného směru, na daný počet kroků, s pohybem vpřed či vzad. 

PIVOT, RIGHT FACE piv (slow or quick) (+ number of steps) 
[pivot slou rait feis] SS; or QQ    bk,-,fwd,-; or bk,fwd, 

♂ step back turn 1/2 RF, hold, step forward turn to end in position and facing direction as indicated, hold; 
♀ step forward turn 1/2 RF, hold, step back turn to end in position and facing direction as indicated, hold; 
♂ krok vzad s otočením na bříšku nohy o 1/2 doprava,-, krok vpřed do kroku partnerky s pokračováním 

točení až do napovězené pozice,-;  
♀ krok vpřed do kroku partnera s otočením o 1/2 doprava,-, krok vzad s pokračováním točení až do 

napovězené pozice,-; W začíná v Closed pozici. Figura může být prováděna na jakýkoliv počet kroků ať 
již rychlých či pomalých 
(v popisu figury je použito dvou kroků pomalých). 

PROGRESSIVE BOX proq box 
[prou'gresiv boks] QQS;QQS;    sd,cl,fwd,-;sd,cl,fwd,-; 

♂ side, close, forward, hold; side, close, forward, hold; 
♀ side, close, back, hold; side, close, back, hold; 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; 
 dvoutaktová figura začínající v napovězené pozici. 

PROGRESSIVE SCISSORS proq scis 
[prou'gresiv sizsz] QQS;    sd,cl,X,-; 

♀♂ step side, close, step crosses past the weighted foot, hold;  
 partners progress in direction indicated. 
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♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok s křížením,-; (kdo kříží zadem a kdo předem je určeno 

nápovědou a pozicí, ale většinou jde pán předem a dáma zadem). 
 figura je progresivní, což znamená, že tanečníci by se měli pohybovat určeným směrem. 

QUICK TWO STEP qk 2step 
[kwik tu: step] Q/&,Q,    fwd/cl,fwd 

♀♂ in designated position: step/close, step, 
 can be done forward or backward. 
♀♂ v určené pozici: krok/přísun a přenesení váhy, krok, 
 figura může být prováděna dopředu či dozadu. Je to vlastně figura TWO STEP, ale dvakrát rychleji. 

REVERSE TWIRL rev twl (+ number of steps) 
[ra'vә:s twә:l] QQS;    fwd,cl,sd,-; 

Start with trail foot free, 
♂ forward to reverse, close, side, hold 
♀ side & forward turning 1/2 LF, side & back turning 1/2 LF, side, hold; 

Začíná od špatné nohy (pán pravá, dáma levá). 
♂ krok dopředu (proti směru tance), přísun a přenesení váhy, krok stranou,-; 
♀ krok diag. vpřed a stranou s otočením o 1/2 doleva, krok diag. vzad a stranou s otočením o 1/2 doleva, 

krok stranou,-; 

REVERSE TWIRL VINE rev twl vine (+ number of steps) 
[rә'vә:s twә:l vain] QQS;    sd,Xib, sd,-; 

Start with trail foot free, 
♂  side, cross in back, side, hold; 
♀ side & forward turning 1/2 LF, side & back turning 1/2 LF, side, hold; 

Začíná od špatné nohy (pán pravá, dáma levá),  
♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou,-;  
♀ krok diag. vpřed a stranou s otočením o 1/2 doleva, krok diag. vzad a stranou s otočením o 1/2 doleva, 

krok stranou,-; 

ROCK STEPS rock (+ number of weight changes) 
[rok steps] 

A series of steps with a rocking action transferring weight from one foot to other by stepping either forward, 
backward or sideward. 
Série kývavých pohybů těla s přenášením váhy (!) z jedné nohy na druhou v pohybu vpřed, vzad či stranou, 
přičemž směr a počet přenosů váhy musí být napovězen. 
FORWARD ROCK 3: krok vpřed, přenesení váhy zpět, krok vpřed; 

ROLL roll 
[roul] 

A right or left individual turn with each step progressing in designated directon to end in designated 
position. Každý sám za sebe se otočí doprava či doleva, přičemž každý krok postupuje daným směrem a 
končí v určené pozici. Počet kroků, na který má být otočka vykonána, musí být napovězen. 

SAND STEP sand step 
[sænd step] QQS;    toe.heel.Xif,-; 

♀♂ touch the toe, touch the heel, cross in front, hold;  
 the weight change is only on the last step. 
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♀♂ ťuknutí špičkou volné nohy, ťuknutí patou volné nohy (obojí bez přenášení váhy, ale s mírným 

natáčením stojné nohy), krok s křížením vnitřkem páru (zde se již váha přenáší),-; správně by obě 
ťuknutí měla být o nárt stojné nohy nebo těsně vedle ní. 

SCISSORS scis 
[sizәz] QQS;    sd,cl,X,-; 

♀♂ step side, close, step crosses past the weighted foot, hold;  
 there is no progression. 
♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok s křížením,-; kdo kříží zadem a kdo předem je určeno nápo-

vědou a pozicí.  
 tato figura narozdíl od PROGRESIVE SCISSORS není progresivní. 

SCISSORS HITCH scis hitch 
[sizәz hič] QQS;    fwd trn,cl,Xif,-; 

A figure where man executes a scissors while lady executes a hitch. 

Example 

in Semi-Closed position: 
♂ forward turn 1/4 to face, close, cross in front, hold; 
♀ forward, close, back, hold; (ending in Sidecar position) 

Figura při níž pán dělá SCISSORS a dáma HITCH. 

Například 
ze Semi-Closed pozice: 

♂ krok vpřed s otočením o 1/4 do Face pozice, přísun a přenesení váhy, krok s křížením vnitřkem páru,-;  
♀ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; (konec v Sidecar pozici) 

SCOOT scoot 
[sku:t] QQQQ;    fwd,cl,fwd,cl; 

♀♂  forward, close, forward, close; 
♀♂  krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; 

SKATE skate 
[skeit] SS;    sd,draw,sd,draw; 

♂ releasing contact with partner side turning slightly LF, draw, side turning slightly RF, draw; 
♀ releasing contact with partner side turning slightly RF, draw, side turning slightly LF, draw; 

Začíná ve Face pozici, ruce jsou založeny ve výšce očí.  
♂ uvolnění kontaktu s partnerkou krok stranou s mírným natočením doleva, přitažení špatné nohy ke 

správné s krouživým pohybem rukou doleva, krok stranou s mírným natočením doprava, přitažení 
správné nohy ke špatné s krouživým pohybem rukou doprava; 

♀ uvolnění kontaktu s partnerem krok stranou s mírným natočením doprava, přitažení špatné nohy ke 
správné s krouživým pohybem rukou doprava, krok stranou s mírným natočením doleva, přitažení 
správné nohy ke špatné s krouživým pohybem rukou doleva; 

  na druhou a čtvrtou dobu se váha nepřenáší. Krouživý pohyb rukou má tvar ležaté osmičky. 

SKIP skip 
[skip] 

To progress by hopping lightly on first one foot and then the other. 
Lehké poskakování z jedné nohy na druhou s pohybem vpřed. 
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SLIDING DOOR sliding door 
[slaidiŋ do:] QQS;    rk apt,rec,Xif,-; 

Start in Open or Left Open position. 
♀♂ rock apart, recover releasing hands, cross in front change sides, hold;  
 no progression, lady crosses in front of man. 

Začíná v Open či Left Open pozici 
♀♂ krok od sebe (stranou), přenesení váhy zpět (ruce se pustí), krok s křížením předem s výměnou míst,-; 

dívají se stále stejným směrem a dáma přechází před pánem.  
 figura není progresivní (nepostupuje se vpřed). Může začínat od kterékoliv nohy. 

SOLO LEFT TURNING BOX solo L trnq box 
['soulou left tә:niŋ boks] QQS;QQS;QQS;QQS;    sd,cl,fwd trnr;sd,cl,bk trn,-;sd,cl,fwd trn,-;sd,cl,bk trn,-; 

Beginning with partner facing and no contact. 
♂ side, close, forward turn 1/4 LF, hold; side, close, back turn 1/4 LF, hold; side, close, forward turn 1/4 

LF, hold; side, close, back turn 1/4 LF to face, hold; 
♀ side, close, back turn 1/4 LF, hold; side, close, forward turn 1/4 LF, hold; side, close, back turn 1/4 LF, 

hold; side, close, forward turn 1/4 LF to face, hold;  
Na začátku se partneři na sebe dívají, ale nedrží se. 

♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doleva,-; krok stranou, přísun a 
přenesení váhy, krok vzad s otočením o 1/4 doleva,-; to celé ještě jednou;; 

♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad s otočením o 1/4 doleva,-; krok stranou, přísun a pře-
nesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doleva,-; to celé ještě jednou;; 

 je to figura na 4 takty. Na konci prvního jsou tanečníci pravými rameny u sebe, na konci druhého v Back 
to Back pozici, na konci třetího levými rameny a úplně na konci se na sebe dívají. 

SPOT PIVOT spot piv (+ number of steps) 
[spot pivot] 

A pivot with no progression. A couple movement. 
Párová otočka bez pohybu vpřed. Může být prováděna na různý počet kroků. 

SPOT SPIN spin 
[spot spin] QQS;    trn,trn,trn,-; 

♂ with weight on ball of R foot commence LF spin with swivel, swivel on L, swivel on R, hold; 
♀ with weight on ball of L foot commence RF spin with swivel, swivel on R, swivel on L, hold; 
♂ s váhou na bříšku pravé nohy začne otočku doleva s pootočením stojné nohy (swivel) těsně před přene-

sením váhy na levou, swivel na levé před přenesením váhy na pravou, swivel na pravé před přenesením 
váhy na levou,-; 

♀ s váhou na bříšku levé nohy začne otočku doprava s pootočením stojné nohy (swivel) těsně před přene-
sením váhy na pravou, swivel na pravé před přenesením váhy na levou, swivel na levé před přenesením 
váhy na pravou,-; 

 podle nápovědy může být otočka i doprava, ale vždy na místě, nikam se při této figuře nepohybujeme. 
Přenášení váhy jsou vždy co nejblíže stojné nohy. 

SPOT TURN spot trn 
[spot tә:n] 

Individual turn with no progression. 
Individuální otočka bez pohybu vpřed. 
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STEP SWIVEL step swivel 
[step 'swivl] 

A step taken on the ball of the foot with the motion of the next step or body movement causing the foot to turn 
at the point of contact. 
Krok na bříšku stojné nohy s pohybem buď do dalšího kroku či pohybem těla způsobující natočení k part-
nerovi. 

THRU SCISSORS scis thru 
[θru: sizәz] QQS;    sd,cl,Xif,-; 

♀♂ side, close, cross in front, hold; 
♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok s křížením vnitřkem páru,-; 
 Konec je v OP či L OP pozici (podle nohy, od které se začínalo), pokud není napovězeno jinak. 

TOGETHER STEP STEP balance tog 
[tәgeðә step step] QQS;    tog,step,step,-; 

♀♂ step diagonally together, step beside supporting foot with ball of free foot, step in place, hold;  
♀♂ krok diagonálně směrem k sobě, krok na bříško volné nohy vedle stojné nohy, krok na místě,-; 

TRAVELING BOX traveling box 
[trævaliŋ boks] QQS;SS;QQS;SS;    sd,cl,fwd,-;sd,-,thru,-;sd,cl,bk,-;sdr,thru,-; 

♂ side, close, forward, hold; side, hold, thru, hold; side, close, back, hold; side, hold, thru, hold;  
♀ side, close, back, hold; side, hold, thru, hold; side, close, forward, hold; side, hold, thru, hold;  
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou,-, krok vnitřkem páru,-; krok stranou, 

přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok stranou,-, krok vnitřkem páru,-;  
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad,-; krok stranou,-, krok vnitřkem páru,-; krok stranou, 

přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok stranou,-, krok vnitřkem páru,-; 

TRAVELING DOOR traveling door 
[trasvәliŋ do:] SS;QQS;    rk sd,-,rec,-;Xif,sd,Xif,-; 

♀♂ rock side, hold, recover, hold; cross in front, side, cross in front, hold; 
♀♂ krok stranou,-, přenesení váhy zpět,-; krok s křížením vnitřkem páru, krok stranou, krok s křížením 

vnitřkem páru,-; usr figura může být prováděna z jakékoliv pozice, kdy se partneři dívají na sebe a od 
kterékoliv nohy. 

TWIRL twl (+ number of steps) 
[twә:l] QQS;    fwd.cl.fwd,-; 

♂ forward, close, forward, hold; lead hands are joined up. 
♀ side & forward turning 1/2 RF, side & back turning 1/2 RF, side, hold; 
♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
♀ krok diag. vpřed a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok diag. vzad a stranou s otočením o 1/2 doprava, 

krok stranou,-; DST Dáma se podtáčí pod spojenýma vedoucíma rukama (pán levou, dáma pravou). 

TWIRL VINE twl vine (+ number of steps) 
[twә:l vain] QQS;    sd,Xib,sd,-; 

♂ side, cross in back, side, hold; lead hands are joined up. 
♀ side & forward turning 1/2 RF, side & back turning 1/2 RF, side, hold; 
♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou,-; 
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♀ krok diag. vpřed a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok diag. vzad a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok stranou,
 Dáma se podtáčí pod spojenýma vedoucíma rukama (pán levou, dáma pravou). 

TWISTY VINE twisty vine (+ number of steps) 
[twisti vain] SS;SS; or QQ;QQ    sd,-,xibr;sd,-,xif,-; 

Same as vine except lady crosses opposite from man. 
♂ side, cross behind, side, cross in front; 
♀ side, cross in front, side, cross behind; 

Stejné jako figura VINE, ale dáma kříží opačně než pán. 
♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou, krok s křížením předem; $ krok stranou, krok s 

křížením předem, krok stranou, krok s křížením zadem; Rytmizace figury musí být napovězena, ale častější je SS;SS;

TWO TURNING TWO STEPS two trnq twos 
[tu: tә:niŋ tu: steps] QQS;QQS;    sd,cl,trnr;sd,cl,trn,-; 

♂ side, close, step diagonally across line of progression with turn 1/2 RF, hold; side, dost, side & turn 1/2 
RF, hold;  

♀ side, close, side & turn 1/2 RF, hold; side, close, step diagonally across line of progression with turn 1/2 
RF, hold; 

♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok diagonálně napříč směrem pohybu s otočkou o 1/2 doprava,-; 
krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doprava,-;  

♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doprava,-; krok stranou, přísun a 
přenesení váhy, krok diagonálně napříč směrem pohybu s otočkou o 1/2 doprava,-; 

 je to dvoutaktová figura začínající v Closed pozici. Konečná pozice může být choreografem změněna 
(např. keep her in front = konec v Pick Up). 

UNWIND unwind 
[an'waind] 

Beginning with legs in crossed position and leaving feet in place rotate body to uncross legs. 
Začíná s nohama zakříženýma. Nohy zůstanou na místě a pohybem (rotací) těla je „rozmotáme". Váha je 
obvykle přenesena na zaháknutou nohu během provádění figury. 

UNWRAP unwrap 
[an'ræp] 

From Wrap position, the hands joined in front are released and, retaining the other hand hold, lady makes a 
RF turn to end in facing in designated direction. 
Začíná ve Wrap pozici. Ruce, které jsou spojeny vpředu (pán levá, dáma pravá) se pustí (druhé zůstávají 
spojeny) a dáma udělá otočku doprava s koncem v určené pozici a směru pohledu. 

VINE APART & TOGETHER vine apt & toq 
[vain ә'pa:t] QQS;QQS;    sd,Xib,sd,-;sd,Xib,sd,-; 

♀♂ (facing same direction and releasing contact) step side apart, cross in back, side, hold; side together, 
cross in back, side, hold; 

♀♂ (dívají se do stejného směru, ruce se pustí) krok stranou od sebe, krok s křížením zadem, krok stranou,-; 
krok stranou směrem k sobě, krok s křížením zadem, krok stranou do určené pozice,-; 

VINE EIGHT vine 8 
[vain eit] QQQQ;QQQQ;    sd,Xib,sd,Xif;sd,Xib,sd,Xif; 

♀♂ side, cross behind, side, cross in front; side, cross behind, side, cross in front; 
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♀♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou, krok s křížením předem; krok stranou, krok 

s křížením zadem, krok stranou, krok s křížením předem; 
 je to figura na dva takty (2x VINE 4). 

VINE FOUR vine 4 
[vain fo:] QQQQ;    sd,Xib,sd,Xif; 

♀♂  side, cross behind, side, cross in front; 
♀♂  krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou, krok s křížením předem; 
     může být prováděno i pomalu, ale musí to být napovězeno. 

VINE (OPEN) open vine (+ number of steps) 
['oupәn vain] SS;SS;    sd,-,Xib,-;sd,-,Xif; 

♀♂ side, hold,   cross in back (turn to Left Open position),  hold; side, hold,  cross in front (turn to Open 
position), hold;  

♀♂ pomalý krok stranou,-, krok s křížením zadem (otevíráme se do Left Open pozice),-; pomalý krok 
stranou,-, krok s křížením předem (otevíráme se do Open pozice),-; 

VINE THREE vine 3 
[vain θri:] QQS;    sd,Xib,sd,-; 

♀♂ side, cross in back, side, hold; 
♀♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou,-; 

WHEEL wheel 
[wi:l] QQS;QQS;    fwd,cl,fwd,-;fwd,cl,fwd,-; 

♀♂ forward, close, forward, hold; forward, close, forward, hold; 
 A two measure figure with couples in a designated position, turning 360 degrees, with mid-point between 

partners. 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok vpřed,-; 
 je to dvoutaktová figura, začínající i končící v určené pozici. Partneři se otáčí o 360° jakoby kolem 

středové osy páru tak, že se navzájem obcházejí. 

WRAP wrap 
[ræp] 

From an Open position retain the inside hands hold, lady makes a LF turn to face the same direction as 
the man. Join the free outside hands in front at chest height. 
Začíná v Open pozici. Vnitřní ruce necháme spojené a dáma se „zaroluje" (směrem doleva) až se bude 
dívat do stejného směru jako pán. Pánova pravá ruka je zezadu okolo pasu dámy a dámina levá na jejím 
pravém boku. Volné venkovní ruce se spojí vpředu. 

 může začínat v Butterfly pozici. Nejčastěji se používá od špatné nohy na tři rychlé doby a TOUCH. 

Phase III 
FISHTAIL fishtail 
['fišteil] QQQQ;    Xib,sd,fwd,lk; 

tato figura byla pro časté používání v tancích fáze II přeřazena do fáze II 

LEFT TURNING TWO STEPS LF trnq two-step 
[left tәtniŋ tu: step] QQS;QQS;    sd,cl,trn LF,-;sd,cl,trn LF,-; 

♀♂ side, close, side & turn 1/2 LF, hold; side, close, side & turn 1/2 LF, hold; 
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♀♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doleva,-; krok stranou, přísun a 

přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/2 doleva,-; 
 firura začíná v Closed pozici a obvykle je na dva takty. Konečná pozice a směr pohledu závisí na 

choreografovi. 

PIVOT SLOW RIGHT FACE DOUBLE S RF dbl piv 4 
['pivot slou rait feis 'dabl] SS;SS;    bk trn,-,fwd trn,-;bk trn,-,fwd trn,-; 

♂ step back turn 1/2 RF on ball of foot, hold, step forward between lady's feet turning 1/2 RF, hold; step 
back turn 1/2 RF on ball of foot, hold, step forward between lady's feet turning 1/2 RF to end in position 
and facing direction indicated, hold; 

♀ step forward between man's feet turning 1/2 RF, hold, step back turn 1/2 RF on ball of foot, hold; step 
forward between man's feet turning 1/2 RF, hold, step back turn 1/2 RF on ball of foot to end in position 
and facing direction indicated, hold; 

♂ krok vzad s otočkou na bříšku stojné nohy o 1/2 doprava,-, krok vpřed do kroku partnerky s otočkou o 
1/2 doprava,-; krok vzad s otočkou na bříšku stojné nohy o 1/2 doprava,-, krok vpřed do kroku partnerky 
s otočkou o přibližně 1/2 doprava s koncem v pozici a směru jak je napovězeno,-; 

♀ krok vpřed do kroku partnera s otočkou o 1/2 doprava,-, krok vzad s otočkou na bříšku stojné nohy o 1/2 
doprava,-; krok vpřed do kroku partnera s otočkou o přibližně 1/2 doprava,-, krok vzad s otočkou na 
bříšku stojné nohy o 1/2 doprava s koncem v pozici a směru jak je napovězeno,-; 

 začíná v Closed pozici. 

STAIR, FORWARD fwd stair 
[steә 'fo:wәd] QQQQ;    fwd,cl,sd,cl; 

♂ step forward, close, step side, close;  
♀ step back, close, step side, close; (when facing partner) 
♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok vzad, přísun a přenesení váhy, krok stranou, přísun a přenesení váhy; - jen pokud jsou ve Face 

pozici, jestliže jsou partneři např. v Open pozici, jde dáma stejné kroky jako pán. 

STAIR, SIDE sd stair 
[steә  said] QQQQ;    sd,cl,fwd,cl; 

♂ step side, close, step forward, close;  
♀ step side, close, step back, close; (when facing partner) 
♂ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok vzad, přísun a přenesení váhy; - jen pokud jsou ve Face 

pozici, jestliže jsou partneři např. v Open pozici, jde dáma stejné kroky jako pán. 

STROLLING VINE strolling vine 
[strouliŋ vain] SS;QQS;SS;QQS;    sd,-,Xib,-;sd,cl,trn,-;sd,-,Xib,-;sd,cl,trn,-; 

♂ side, hold, cross in back, hold; side, close, side & turn 1/2 LF, hold; side, hold, cross in back, hold; side, 
close, side & turn 1/2 RF, hold; 

♀ side, hold, cross in front, hold; side, close, side diagonally across line of progression turn 1/2 LF, hold; 
side, hold, cross in front, hold; side, close, side diagonally across line of progression turn 1/2 RF, hold; 

♂ krok stranou,-, krok s křížením zadem,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočkou o 
1/2 doleva,-; krok stranou,-, krok s křížením zadem,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou 
s otočkou o 1/2 doprava,-;  

♀ krok stranou,-, krok s křížením předem,-; krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok diagonálně přes 
směr pohybu (před pánem) s otočkou o 1/2 doleva,-; krok stranou,-, krok s křížením předem,-; krok 
stranou, přísun a přenesení váhy, krok diagonálně přes směr pohybu (před pánem) s otočkou o ½ 
doprava,-; 
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SUSIE Q susie Q 
[suzi kiu:] QQS;QQS;    Xif,sd,Xif,flare;Xif,sd,Xif,-; 
♀♂  in Butterfly position cross in front, side, cross in front, flare to face partner; cross in front, side, cross in 

front, hold; 
Začíná v Butterfly pozici. 

♀♂ krok s křížením vnitřkem páru, krok stranou, krok s křížením vnitřkem páru, obloukový pohyb volné 
nohy do dalšího kroku; krok s křížením vnitřkem páru (do opačného směru než ty předešlé), krok 
stranou, krok s křížením vnitřkem páru,-; 

  při všech krocích by se tělo mělo lehce natáčet. Figura nemusí nutně začínat od správné nohy, ale vždy 
je první krok křížení. 

TRIPLE triple 
['tripl] Q/&.Q,    fwd/cl,fwd, 
♀♂ beginning with free foot forward/close, forward, 
 may be done forward or backward. 
♀♂ krok vpřed/přísun a přenesení váhy, krok vpřed, 
 začíná od volné nohy, a obvykle v Semi-Closed pozici. Figura může být prováděna nejen vpřed, ale i 

vzad. 

WHALETAIL whaletail 
['weilteil] QQQQ;QQQQ;   Xib,sdIfwd,lk;sdIcl,Xib,sd; 

Start in Banjo or Contra-Banjo position. 
♂ cross behind to turn right, small step side to completing 1/4 RF body turn, forward with left shoulder 

leading, lock behind; side to turn left, close to completing 1/4 LF body turn, cross behind to turn right, 
side to completing 1/4 RF body turn; 

♀ cross in front to turn RF, small step side to completing 1/4 RF body turn, back with right shoulder 
leading, lock in front; side to turn LF, close to completing 1/4 LF body turn, cross in front to turn RF, 
side to completing 1/4 RF body turn;  
Začíná v Banjo či Contra-Banjo pozici. 

♂ krok s křížením zadem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou s pokra-
čováním otočky až o 1/4, krok vpřed s levým ramenem vpředu, krok s křížením zadem (ne moc těsně); 
krok stranou s malým pootočením těla doleva, přísun a přenesení váhy s pokračováním otočky až o 1/4, 
krok s křížením zadem s pootočením těla doprava, krok stranou s dotočením až o 1/4 (doprava); 

♀ krok s křížením předem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou a pokračo-
váním otočky až o 1/4, krok vzad s pravým ramenem do směru tance, krok s křížením předem (ne moc 
těsně); krok stranou s malým pootočením těla doleva, přísun a přenesení váhy s pokračováním otočky až 
o 1/4, krok s křížením předem s pootočením těla doprava, krok stranou s dotočením až o 1/4 (doprava); 

 je to progresivní figura (pohyb vpřed) na dva takty. 
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Waltz 
 

Waltz tak jak ho známe z RD, je znám v Evropě již od 19. století. V té době to byl skandál, protože se 
tanečníci na sebe při tanci dívali a měli velmi těsné taneční držení. Tento rytmus byl přizpůsoben do RD z 
původně 4/4 rytmu. Zpočátku si hodně figur vypůjčoval z Two-stepu a později jich bylo ještě více připojeno 
z mezinárodního waltzového stylu standartizovaného v Anglii a rozšířeného do celého světa. Waltz je jediný 
rytmus, který je zastoupen ve všech šesti fázích RD. 

Často můžete někde slyšet: „Ti vypadají na parketu jako doma" nebo: Jejich styl je krásný", ale není 
tomu tak hned od začátku. Ne každý je od prvního kroku po parketu tanečním mistrem. Pro člověka, který při 
učení se něčemu novému není schopen vnímat více věcí najednou, je asi nejlepší naučit se nejdříve správně 
kroky a teprve potom přemýšlet o stylu. Kroky se po nějaké době úplně zautomatizují a potom je to 
snadnější. 

Ale pozor, ne aby Vás to svádělo k učení se hned dalších figur či fází, vždyť RD je tanec a jako tanec by 
měl i vypadat. A jednodušší je naučit se i správnému držení těla na jednoduchých figurách než na těch 
nejtěžších. 

Waltz je uhlazený a klidný tanec a vyžaduje od tanečníků eleganci a graciéznost. 
Držení těla ve Waltzu by mělo být vždy vzpřímené. Mnoho lidí si však plete slovo vzpřímené se slovem 

strnulé. Na to pozor - tělo má být narovnané, ale uvolněné. Nohy nejsou propnuté, ale naopak lehce pokrčené 
v kolenou, což při krocích zajišťuje klidný pohyb bez zbytečného nadzvedávání těla. Do waltzu nepatří žádné 
poskakování, jestliže na parketu vidíte někoho, komu tělo a hla,va poskakuje při každém kroku, je to dáno 
tím, že má nohy propnuté. 

Tanečníci by se nikdy neměli dívat dolů, říká se, že pohled má směřovat někam doleva mezi zeď a strop, 
ani na partnera byste se při tanci neměli dívat - výjimkou je třeba figura Apart & Point, při ní je naopak 
nezdvořilost koukat jinam. 

Rovnováha je kritickým elementem v tancování. Každý tanečník by měl „držet balanc" sám, a ne tím, že 
sepověsí na partnera. O tom jestli rovnováhu udržíte či ztratíte, může rozhodovat i posunutí nohy o 
centimetrod správné polohy. Je to těžké a chce to mnoho zkoušení i bez hudby. 
Dalším sporným a obtížným elementem v tancování je tzv. vedení dámy. Když si pán osvojí správné 
drženípro CP, postavení jeho rukou a boků se nemění - vytváří jeden pevný celek a uvnitř tohoto celku dáma 
tančí. 

Jestliže se pán pohybuje vpřed, dáma se musí pohybovat vzad a naopak. Jestliže se pán pohybuje stranou, 
dáma se pohybuje stejným směrem a jestli se pán otáčí, dáma se otáčí s ním. Takže pánovo tělo a nikoliv jeho 
ruce dámu vedou. Když pán chce změnit pozici či naznačuje otočku, natočí horní část svého těla (v pase) a 
dáma reaguje otočením svého těla. Jestliže pán provádí otočku přiměřeně, vede dámu jemně, avšak účinně, 
kdežto když se snaží o silné vedení pažemi, dámou jen poškubává kolem sebe, což je velmi nepohodlné. 

Když provádíme krok vpřed (např. levou nohou), je pata levé nohy to první, co se dotkne podlahy, potom 
se váha postupně přenese až na bříško této nohy a ve chvíli, kdy je už celá váha na levé noze, poslední co se z 
pravé nohy dotýká země, je její špička. Při krocích vpřed se našlapuje přes vnitřní hranu nohy a kroky jsou v 
jedné přímce. 

Při kroku vzad se natažená noha zhoupne z boku do max. možného prodloužení s vypnutou špičkou. 
První se podlahy dotkne špička, potom bříško této nohy a pak se váha postupně přenese až na patu. Na 
podlaze zůstává jen pata druhé nohy, připravená k dalšímu kroku. Když se tanečník pohybuje vzad a dává 
špičku na podlahu, trochu ho to zbrzdí v pohybu, a tím pádem provádí figury o zlomek později než ten, kdo 
se pohybuje vpřed. Je chybou mít nohu nataženou jen od kolena, protože to umožňuje pouze krátký krok, a 
zabraňuje synchronizaci s partnerem. 

Při kroku stranou se volná noha natáhne do strany tak daleko, jak to jde, což způsobí malé pokývnutí těla, 
které teď vypadá jako kyvadlo v pohybu. První co se dotkne podlahy, je vnitřní hrana chodidla, pak se jakoby 
odstrčíme od stojné nohy a tím se váha přenese na nohu nataženou do strany. 

Kroky by měly být vedeny velmi blízko nad podlahou, ale ne klouzáním po podlaze. 
Všeobecné pravidlo pro otočky, při kterých se provádí otáčení zároveň s krokem je, že první se udělá 

krok, a pak otočka (v jedné době taktu), což znamená, že se otočíme na noze, na kterou jsme právě přenesli 
váhu a znovu ji již nepřenášíme. 

Další charakteristikou waltzu je jakési pozdvihování a snižování, které se děje při každém taktu. Není to  
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však pohyb trhaný ani skákavý. Pro lepší názornost je tu obrázek, stoupající a klesající čára ukazuje zdvihání 
a snižování těla v průběhu jednoho taktu. Je to způsobeno tím, že 1. krok je přes patu, 2. do zdvihu na špičku 
a na konci 3. doby je snížení do stejné úrovně jako po dobu první doby. 

Výjimku z tohoto pravidla tvoří jen uvedené figury z fáze III, IMPETUS TO SCP, WHISK, WING a 
PIVOT (+ velmi známá figura fáze IV - TELEMARK). 

Phase I 
APART AND TOGETHER apt & tog 
[ә'pa:t ænd tәgeðә] SSS;SSS;    sd,draw,tch;sd,draw,tch; 

♀♂ moving away from partner side, draw, hold; side toward partner, draw, hold; 
♀♂ krok směrem od partnera, pomalé přitažení volné nohy bez přenesení váhy,-; krok směrem k partnerovi, 

pomalé přitažení volné nohy bez přenesení váhy,-; 

BACK (Step) bk 
[bæk] 

♀♂ a backwards step taking weight, 
♀♂ krok vzad s přenesením váhy, 

BALANCE (Forward and Back) waltz bal 
['bælәns] SSS;SSS;    fwd,cl,in place;bk,cl,in place; 

♀♂ forward, close, step in place; back, close, step in place; 
♀♂ krok vpřed, přísun a přenesení váhy, krok na místě; krok vzad, přísun a přenesení váhy, krok na místě; je to dvoutaktová figura začínající v kterékoliv pozici. Pokud se dáma dívá do opačného směru než pán, jde figuru zrcadlově (

BALANCE (One Step) waltz bal 
['bælәns] SS-;    step.tch,-; 

♀♂ step in direction indicated, touch, hold; 
♀♂ krok v napovězeném směru (vpřed či vzad či stranou), ťuknutí špičkou volné nohy vedle stojné,-; 

BALANCE (Side) waltz bal 
['bælәns] SSS;    sd,Xib,in place; 

♀♂ beginning with either foot side, behind, in place; 
♀♂ krok stranou, zakřížení zadem s vytáhnutím na špičky, krok na místě; 
 figura může začínat od kterékoliv nohy. U nás se nejčastěji napovídá „Balance Left" - začíná od správné 

nohy, a „Balance Right" - začíná od špatné nohy. 

BOX box 
[boks] SSS;SSS;    fwd,sdIcl;bkIsd,cl; 

♂ forward, side, close; back, side, close; 
♀ back, side, close; forward, side, close; 
♂ krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
 dvoutaktová figura začínající od správné nohy. Pro provádění figury BOX, nemusí být partneři čelem k 

sobě. 
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CIRCLE AWAY circle away 
['sә:kl ә'wei] SSS;    fwd trn,fwd trn,cl; 

♀♂ releasing contact with partner then move away from each other in a circular pattern forward turn, 
forward turn, close; 

♀♂ po uvolnění kontaktu s partnerem se pohybujeme v půlkruhu směrem pryč od něj krok vpřed, krok vpřed, 
přísun a přenesení váhy; 

CIRCLE AWAY AND TOGETHER circle away & tog 
['sә:kl ә'wei ænd tә'geðә] SSS;SSS;    fwd trn,fwd trn,cl;fwd trn,fwd trn,cl; 

♀♂ releasing contact with partner then move away from each other in a circular pattern forward turn, 
forward turn, close (turning 180°); continuing circular pattern toward partner forward turn, forward 
turn, close; (end in designated position) 

♀♂ po uvolnění kontaktu s partnerem se pohybujeme v půlkruhu směrem pryč od něj krok vpřed, krok vpřed, 
přísun a přenesení váhy (s otočením o 180°); dokončení celého kruhu směrem k partnerovi krok vpřed, 
krok vpřed, přísun a přenesení váhy; (konec je v určené pozici) 

CLOSE cl 
[klous] 

♀♂ a step bringing feet together and changing weight,  
♀♂  přísun a přenesení váhy, 

CROSS X 
[kros] 

Step across in front of, or behind the supporting foot. 
Krok s křížením před či za stojnou nohou. 

Používané varianty: 
CROSS BEHIND (Xb) [kros bi'haind] Volné křížení zadem. 
CROSS IN BACK (Xib) [kros in bask] Těsné křížení zadem. 
CROSS IN FRONT (Xif) [kros in frant] Křížem předem. 
CROSS LEFT IN BACK (Xlib) [kros left in baek] Křížení levou nohou zadem. 
CROSS LEFT IN FRONT (Xlif) [cros left in frant] Křížení levou nohou předem. 
CROSS RIGHT IN BACK (Xrib) [kros rait in bask] Křížení pravou nohou zadem. 
CROSS RIGHT IN FRONT (Xrif) [kros rait in frant] Křížení pravou nohou předem. 

FACE fc 
[feis] 

A step turning to face partner. 
Krok s natočením do Face pozice. Obvykle na jednu dobu (S). 

FORWARD (Step) fwd 
['fo:wad] 

A forward step taking weight. 
Krok vpřed s přenesením váhy. 

LADY UNDER lady under 
[leidi 'andә] SSS;    fwd,fwd,cl; 

♀♂  forward, forward, close; 
 lady moves in a given direction under joined hands. 
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♀♂ krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; - dáma se pohybuje v daném směru pod spojenýma 

vedoucíma rukama. 1®= konec je v napovězené pozici. 

MAN UNDER man under 
[rnæn 'andә] SSS;    fwd,fwd,cl; 

♀♂ forward, forward, close; 
 man moves in a given direction under joined hands. 
♀♂ krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; - pán se pohybuje v daném směru pod spojenýma 

vedoucíma rukama.  
 konec je v napovězené pozici. 

PICKUP pickup 
[pik up] 

♂ short step forward. 
♀ step forward in front of man to Pick Up position (CP lady face RLOD).  
♂ krátký krok vpřed. 
♀ krok vpřed před pána s natočením do Pick Up pozice (CP dáma je zády do LOD). 
 pán dámu převede před sebe do Pick Up pozice (pán se dívá do LOD a dáma do RLOD), aniž by změnil 

směr pohledu. Obvykle začíná od špatné nohy v SCP a končí v CP LOD. 

RECOVER rec 
[ri'kavә] 

Return weight to original supporting foot. 
Vrácení váhy zpět do výchozí pozice a na původní nohu. 

REVERSE BOX rev box 
[ri'vә:s boks] SSS;SSS;    bk,sd,cl;fwd,sd,cl; 

♂ back, side, close; forward, side, close; 
♀ forward, side, close; back, side, close; 
♂ krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
 figura je vždy na dva takty. Nemusí začínat ve Face pozici. 

ROCK rk 
[rok] 

Transfer weight in direction indicated. 
Přenesení váhy na volnou nohu v určeném směru. Pozor obvykle následuje figura začínající do opačného 
směru! 

SIDE (Step) sd 
[said] 

A step to either side taking weight. 
Krok do kterékoliv strany s přenesením váhy. 

STEP step 
[step] 

Movement of foot with transfer of weight. 
Pohyb volnou nohou do daného směru či místa s přenesením váhy. 
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THRU thru 
[θru:] S    step thru 

♀♂ step forward between partners. 
♀♂  krok vpřed vnitřkem páru s dokončením kroku v určené pozici. 

WALTZ AWAY AND TOGETHER waltz away & tog 
[wo:lts әwei ænd tә'geðә] SSS;SSS;    fwd trn,sd,cl;fwd trn,sd,cl; 

♀♂ with inside hands joined forward turning away from partner, side & forward to a slide back to back, 
close; side & forward turning to face partner, side, close; 

♀♂ (spojené vnitřní ruce se nepouští) krok vpřed s otočením směrem od partnera, krok diagonálně stranou a 
vpřed (téměř do Back to Back pozice), přísun a přenesení váhy; krok diagonálně stranou a vpřed s 
otočením směrem k partnerovi, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

Phase II 
BACK TWINKLE bk twk 
[bæk "twiŋkl] SSS;    bk trn,sd trn,cl; 

♂ back turn 1/4 RF, side turn 1/4 RF, close; 
♀ back turn 1/4 LF, side turn 1/4 LF, close; 
 if starts in OP ends in L OP and from L OP ends in OP by using trail foot. 
♂ krok vzad s otočením o 1/4 doprava, krok stranou s otočením o 1/4 doprava, přísun a přenesení váhy;  
♀ krok vzad s otočením o 1/4 doleva, krok stranou s otočením o 1/4 doleva, přísun a přenesení váhy;  
 jestliže začíná z Open pozice a od správné nohy, končí v Left Open pozici, a když začíná v Left Open 

pozici se špatnou nohou volnou, končí v Open pozici. 

BACK WALTZ bk waltz 
[bæk wo:lts] SSS;    bk,bk,cl; 

♂ in CP back, back, close;  
♀ in CP forward, forward, close; B3T may be done in any position,  
♂ krok vzad, krok vzad, přísun a přenesení váhy;  
♀ krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; 
 figura může začínat v jakékoliv pozici. Pokud se dáma dívá do stejného směru jako pán, jde i stejné 

kroky jako on. 

BOX LEFT TURNING LF trn box 
[boks left ts:nirj] SSS;SSS;SSS;SSS;    fwd trn,sd,cl;bk trn,sd,cl;fwd trn,sd,cl;bk trn,sd,cl; 

♂ forward turn 1/4 LF, side, close; back turn 1/4 LF, side, close; forward turn 1/4 LF, side, close; back 
turn 1/4 LF, side, close; 

♀ back turn 1/4 LF, side, close; forward turn 1/4 LF, side, close; back turn 1/4 LF, side, close; forward 
turn 1/4 LF, side, close; 

♂ krok vpřed s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 
doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a 
přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

♀ krok vzad s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 
doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a 
přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

 je to figura na 4 takty. 
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BOX RIGHT TURNING RF trn box 
[boks rait tә:niŋ] SSS;SSS;SSS;SSS;    bk trn,sd,cl; fwd trn,sd,cl;bk trn,sd,cl; fwd trn,sd,cl; 

♂ back turn 1/4 RF, side, close; forward turn 1/4 RF, side, close; back turn 1/4 RF, side, close; forward 
turn 1/4 RF, side, close; 

♀ forward turn 1/4 RF, side, close; back turn 1/4 RF, side, close; forward turn 1/4 RF, side, close; back 
turn 1/4 RF, side, close; 

♂ krok vzad s otočením o 1/4 doprava, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 
doprava, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 doprava, krok stranou, přísun 
a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 doprava, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

♀ krok vpřed s otočením o 1/4 doprava, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 
doprava, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 doprava, krok stranou, 
přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 doprava, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

 je to figura na 4 takty. 

CANTER canter 
['kæntә] SSS;    step,draw,cl; 

♀♂ step in designated direction, draw, close; 
♀♂ krok do napovězeného směru, pomalé přitáhnutí volné nohy (bez přenášení váhy), přísun a přenesení 

váhy;  
 první krok může být vpřed, vzad, stranou či s točením, to závisí na nápovědě. 

CHANGE SIDES chq sides 
[čeindž saids] SSS;    fwd,fwd,cl; 

♀♂ forward, forward, close; 
 partners change places. 
♀♂ krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; 
 partneři si vymění místa obvykle pod spojenýma vedoucíma rukama (ty více po směru tance). 

CHECK ck 
[ček] 

A step to stop motion for a change of direction. 
Krok se zastavením pohybu, následující figura bývá do jiného směru. 

DIP  dip 
[dip] 

Step in direction indicated and take full weight with the knee relaxed or slightly bent. 
Krok s plnou váhou v určeném směru s kolenem povoleným či lehce pokrčeným. Bok, koleno a kotník druhé 
nohy by měly tvořit přímku, špička by měla zůstat na podlaze a noha je napnutá. 

FORWARD WALTZ fwd waltz 
['fo:wәd wo:lts] SSS;    fwd.fwd.cl; 

♂ in CP forward, forward, close;  
♀ in CP back, back, close; B3P may be done in any position, 
♂ krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy;  
♀ krok vzad, krok vzad, přísun a přenesení váhy; car figura může začínat v jakékoliv pozici. Pokud se dáma 

dívá do stejného směru jako pán, jde i stejné kroky jako on. 
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LACE lace across 
[leis] SSS;    fwd,fwd,cl; 

With designated hands joined, partners change sides moving diagonally across hne of progression. Lady 
crosses in front of man under joined hands. 
Partneři si vymění strany tak, že dáma projde pod spojenýma určenýma rukama před pánem, diagonálně ve 
směru tance. Konec je podle toho, jestli se začínalo v OP či LOP pozici (směr pohledu se při figuře nemění, 
pokud to není zvlášť zdůrazněno). 

LEFT FACE TURNING WALTZ (number) left turns 
[left tә:ns] SSS;SSS;    fwd trn,sd trn,cl;bk trn,sd trn,cl; 

CP throughout. Total is 3/4 to full turn in 2 measures. 
♂ forward turn up to 1/4 LF, step side & turn up to 1/4 LF, close; back turn up to 1/4 LF, step side & turn 

up to 1/4 LF, close; 
♀ back turn 1/4 LF, step side turn 1/4 LF, close; forward turn 1/4 LF, step side turn to face, close; 
♂ krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doleva, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doleva, přísun 

a přenesení váhy; krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doleva, krok stranou s otočením maximálně o 
1/4 doleva, přísun a přenesení váhy;  

♀ krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doleva, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doleva, přísun a 
přenesení váhy; krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doleva, krok stranou s otočením maximálně o 
1/4 doleva, přísun a přenesení váhy; 

 celé je tančeno v CP. Konec může být napovězen do jiné pozice. TWO LEFT TURNS = otočka o 3/4 ve 
dvou taktech. 

MANEUVER manuv 
[mә'nu:vә] SSS;    fwd trn,fwd trn,cl; 

A three step RF turning action to end in CP man facing RLOD. Start with trail foot free, 
Tříkrokový doprava točený pohyb končící v Closed pozici, kdy se pán dívá proti směru tance. Figura začíná 
od špatné nohy. 

OPEN BOX op box 
['oupәn boks] SSS;SSS;    fwd,sd,cl;bk,sd,cl; 

Start in OP or L OP lead foot free.  
♀♂ forward, side, dose; back, side, close; 

Začíná v Open či Left Open pozici, správná noha volná.  
♀♂ krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

OPEN REVERSE BOX op rev box 
['oupәn ri'vә:s boks] SSS;SSS;    bk,sd,cl;fwd,sd,cl; 

Start in OP or L OP lead foot free. 
♀♂ back, side, close; forward, side, close; 

Začíná v Open či Left Open pozici, správná noha volná. 
♀♂ krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

PIVOT piv (+ number of steps) 
[pivot] 

A couple-turn of more than 90 degrees, progressing either forward or backward.   Turn may be in either 
direction. 
Otočka celého páru o více jak 90°do určeného směru, na daný počet kroků, s pohybem vpřed či vzad. 
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PROGRESSIVE BOX prog box 
[prou'gresiv boks] SSS;SSS;    fwd,sd,cl;fwd,sd,cl; 

♂ forward, side, close; forward, side, close; 
♀ back, side, close; back, side, close; 
♂ krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
 je to dvoutaktová figura začínající v napovězené pozici. 

PROGRESSIVE TWINKLE prog twk 
[prou'gresiv 'twiŋkl] SSS;    X,sd,cl; 

♀♂ crossing step, side, close; partners cross in front or in back as they change to SCAR, BJO, or other 
positions. 

♀♂ krok s křížením, krok stranou, přísun a přenesení váhy;  
 který z partnerů kříží předem a který zadem je dáno tím, z jaké pozice figura začíná a kde má podle 

nápovědy končit. Je to progresivní figura s pohybem vpřed na kříženém kroku. 

REVERSE TWIRL rev twl (+ number of steps) 
[ri'vә:s twә:l] SSS;    fwd,fwd,cl; 

Start with trail foot free, 
♂ side & forward, forward, close; 
♀ side & forward turning 1/2 LF, side & back turning 1/2 LF, side; 

Začíná od špatné nohy (pán pravá, dáma levá),  
♂ krok diag. vpřed a stranou, krok vpřed, přísun a přenesení váhy;  
♀ krok diagonálně vpřed a stranou s otočením o 1/2 doleva, krok diag. vzad a stranou s otočením o 1/2 

doleva, krok stranou; 

REVERSE TWIRL VINE rev twl vine (+ number of steps) 
[ri'vә:s twә:l vain] SSS;    sd,Xib,sd; 

Start with trail foot free, ď side, cross in back, side; 
♂ side & forward turning 1/2 LF,  
♀ side & back turning 1/2 LF, side; 

Začíná od špatné nohy (pán pravá, dáma levá),  
♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou;  
♀ krok diagonálně vpřed a stranou s otočením o 1/2 doleva, krok diag. vzad a stranou s otočením o 1/2 

doleva, krok stranou; $gr dáma se točí doleva, zatímco pán provádí figuru VINE. 

RIGHT FACE TURNING WALTZ (number) right turns 
[rait tә:ns] SSS;SSS;    fwd trn,sd trn,cl;fwd trn,sd trn,cl; 

CP throughout. Total is 3/4 to full turni 2 measures,  
♂ step back & turn up to 1/4 RF, step side & turn up to 1/4 RF, close; step forward & turn up to 1/4 RF, 

step side & turn up to 1/4 RF, close; 
♀ step forward & turn up to 1/4 RF, step side & turn up to 1/4 RF, close; step back & turn up to 1/4 RF, 

step side & turn up to 1/4 RF, close; 
♂ krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doprava, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doprava, 

přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doprava, krok stranou s otočením 
maximálně o 1/4 doprava, přísun a přenesení váhy;  

♀ krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doprava, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doprava, 
přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doprava, krok stranou s otočením  

 celé je tančeno v CP. Konec může být napovězen do jiné pozice. TWO RIGHT TURNS = otočka o 3/4. 
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ROLL roll 
[roul] SSS;    fwd trn, fwd trn, fwd trn; 

♀♂ a right or left individual turn with each step progressing in designated direction to end in designated 
position. 

♀♂  individuální otočka podle nápovědy doprava či doleva, s každým krokem postupujícím do zapovězeného 
směru a končící v napovězené pozici. 

SOLO LEFT TURNING BOX solo trng box 
['soulou left tә:niŋ boks] SSS;SSS;SSS;SSS;   fwd trn,sd,cl;bk trn,sd,cl;fwd trn,sd,cl;bk trn,sd,cl; 

Beginning with partner facing and no contact, 
♂ forward turn 1/4 LF, side, close; back turn 1/4 LF, side, close; forward turn 1/4 LF, side, close; back 

turn 1/4 LF, side, close; 
♀ back turn 1/4 LF, side, close; forward turn 1/4 LF, side, close; back turn 1/4 LF, side, close; forward 

turn 1/4 LF, side, close; 
Na začátku se partneři na sebe dívají, ale nedrží se. 
♂ krok vpřed s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 

doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; to celé ještě jednou;;  
♀ krok vzad s otočením o 1/4 doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 

doleva, krok stranou, přísun a přenesení váhy; to celé ještě jednou;; 
 je to figura na 4 takty. Na konci prvního, jsou tanečníci pravými rameny u sebe, na konci druhého v Back 

to Back pozici, na konci třetího levými rameny a úplně na konci se na sebe dívají. 

SOLO WALTZ TURN solo trn 
['soulou wo:lts tә:n] SSS;SSS;    fwd trn,sd trn,cl;bk trn,sd trn,cl; 

♀♂ forward turning away from partner, side continuing turn, close to complete 1/2 turn; back continuing 
turn, side, close to complete full turn; m* first measure ends face reverse line of progresion.  

♀♂ krok vpřed s otočením směrem od partnera, krok stranou s pokračováním otočky, přísun a přenesení váhy 
(točení dohromady o 1/2); krok vzad s pokračováním točení, krok stranou, přísun a přenesení váhy 
(točení dohromady o 360°); 

 dvoutaktová figura. První takt končí tak, že se tanečníci dívají proti směru pohybu. 

SPIN MANEUVER spin manuv 
[spin mә'nu:vә] SSS;    fwd trn,fwd trn,cl; 

Start with trail foot free. 
♂ three steps RF turning to end in CP man face reverse line of progresion;  
♀ spin LF, trn LF, trn LF to end face line of progresion; 
♂ tři kroky s točením doprava a s koncem v CP; pán se dívá do opačného směru, než kam se začal původně 

pohybovat.  
♀ tři kroky s točením doleva a s koncem v CP; dáma se dívá do stejného směru jako na začátku figury. 

SPOT PIVOT spot piv 
[spot pivot] 

A pivot with no progression. A couple movement. 
Párová otočka bez pohybu vpřed. Může být prováděna na různý počet kroků. 

SPOT SPIN spin 
[spot spin] SSS;    trn,trn,trn; 

♂ with weight on ball of R foot commence LF spin with swivel, swivel on L, swivel on R; 
♀ with weight on ball of L foot commence RF spin with swivel, swivel on R, swivel on L; 
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♂ s váhou na bříšku pravé nohy začne otočku doleva s pootočením stojné nohy (swivel) těsně před přene-

sením váhy na levou, swivel na levé před přenesením váhy na pravou, swivel na pravé před přenesením 
váhy na levou; 

♀ s váhou na bříšku levé nohy začne otočku doprava s pootočením stojné nohy (swivel) těsně před přene-
sením váhy na pravou, swivel na pravé před přenesením váhy na levou, swivel na levé před přenesením 
váhy na pravou; 

 podle nápovědy může být otočka i doprava, ale vždy na místě, nikam se při této figuře nepohybujeme. 
Přenášení váhy jsou vždy co nejblíže stojné nohy. 

SPOT TURN spot trn 
[spot tә:n] SSS; 

Individual turn with no "progression. 
Individuální otočka bez pohybu vpřed. 

STANDART WALTZ std waltz 
['stændad wo:lts] SSS;    fwd,fwd,cl; 

Three steps of which the last is a closing step. 
Pohyb na tři doby v hudbě. Jsou to dva kroky určeným směrem + přísun a přenesení váhy. 

THRU SIDE CLOSE thru sd cl 
[θru: said klous] SSS;    thru, side, close; 

♀♂  cross in front, side, close; 
♀♂  krok vpřed s křížením vnitřkem páru, krok stranou ve směru volné nohy, přísun a přenesení váhy; 
 figura může začínat od kterékoliv nohy. 

THRU TWINKLE thru twk 
[θru: 'twiŋkl] SSS;    X,sd,cl; 

♀♂ cross in front, side, close; 
♀♂ krok vpřed s křížením vnitřkem páru, krok stranou ve směru volné nohy, přísun a přenesení váhy; 

TURN FACE CLOSE trn fc cl 
[t9:n feis klous] SSS;    trn,fc,cl; 

♀♂  turn in, step to face partner, close; 
♀♂  krok s otočením směrem dovnitř páru, krok směrem k partnerovi (díváme se na sebe), přísun a přenesení 

váhy; 

TWINKLE twk 
['twirjkl] SSS;    X,sd,cl; 

♀♂  crossing step, side, close; partners cross in front or in back as they change to SCAR, BJO, or other 
positions. 

♀♂  krok s křížením, krok stranou, přísun a přenesení váhy;  
 který z partnerů kříží předem a který zadem je dáno tím, z jaké pozice figura začíná a kde má podle 

nápovědy končit. 

TWIRL twl (+ number of steps) 
[twә:l] SSS;    fwd.fwd.cl; 

♂ forward, forward, close; lead hands are joined up. 
♀  side & forward turn 1/2 RF, side & back turn 1/2 RF, side; 
♂ krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; 
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♀ krok vpřed a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok vzad a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok 

stranou;  
 dáma se podtáčí pod spojenýma vedoucíma rukama (pán levou, dáma pravou). 

TWIRL VINE twl vine (+ number of steps) 
[tws:l vain] SSS;    sd,Xib,sd; 

♂ side, cross in back, side; lead hands are joined up. 
♀ side & forward turn 1/2 RF, side & back turn 1/2 RF, side; 
♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou; 
♀ krok vpřed a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok vzad a stranou s otočením o 1/2 doprava, krok 

stranou;  
 dáma se podtáčí pod spojenýma vedoucíma rukama (pán levou, dáma pravou). 

TWISTY VINE twisty vine (+ number of steps) 
[twisty vain] SSS;    sd,Xib,sd; 

♂ side, cross in back, side in same direction; 
♀ side, cross in front, side in same direction; 
♂ krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou (stále do stejného směru); 
♀ krok stranou, krok s křížením předem, krok stranou (stále do stejného směru); 
 figura může začínat od kterékoliv nohy, dáma kříží opačně než pán. 

UNWRAP unwrap 
[an'ræp] 

From Wrap position, the hands joined in front are released and, retaining the other hands hold, lady makes a 
RF turn to end in facing in designated direction. 
Začíná ve Wrap pozici. Ruce, které jsou spojeny vpředu (pán levá, dáma pravá) se pustí (druhé zůstávají 
spojeny) a dáma udělá otočku doprava s koncem v určené pozici a směru pohledu. 

VINE SIX vine 6 
[vain siks] SSS;SSS;   sd, Xib,sd;Xif,sd,Xib; 

♀♂  side, cross in back, side in same direction; cross in front, side in same direction, cross in back; 
♀♂  krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou (stále do stejného směru); krok s křížením předem, 

krok stranou (stále do stejného směru), krok s křížením zadem; 

VINE THREE vine 3 
[vain θri:] SSS;    sd, Xib,sd; 

♀♂  side, cross in back, side in same direction; 
♀♂  krok stranou, krok s křížením zadem, krok stranou (stále do stejného směru); 
 figura může začínat od kterékoliv nohy. 

WHEEL wheel 
[wi:l] SSS;SSS;    fwd,fwd,cl;fwd,fwd,cl; 

♀♂  forward, forward, close; forward, forward, close; 
 A two measure figure with couples in a designated position, turning 360 degrees, with mid-point between 

partners. 
♀♂  krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; krok vpřed, krok vpřed, přísun a přenesení váhy;  
 je to dvoutaktová figura, začínající i končící v určené pozici. Partneři se otáčí o 360° jakoby kolem 

středové osy páru tak, že se navzájem obcházejí. 
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WRAP wrap 
[ræp] 

From an Open position retain the inside hands hold, lady makes a LF turn to face the same direction as the 
man. Join the free outside hands in front at chest height. 
Začíná v Open pozici. Vnitřní ruce necháme spojené a dáma se „zaroluje" (směrem doleva) až se bude dívat 
do stejného směru jako pán. Pánova pravá ruka je zezadu okolo pasu dámy a dámina levá na jejím pravém 
boku. Volné venkovní ruce se spojí vpředu. B3T nejčastější použití je od špatné nohy (pán pravé, dáma levé). 

Phase III 
BACK BACK/LOCK BACK bk,bk/lk,bk; 
[bæk bæk'lok bæk] SS/&S;    bk,bk/lk,bk; 

Start in Contra-Banjo position. 
♂ step back, step back/lock in front of right, step back; 
♀ step forward, forward/lock in back of left, step forward; 

Začíná v Contra-Banjo pozici. 
♂ krok dozadu, krok dozadu/LOCK (předem), krok dozadu;  
♀ krok dopředu, krok dopředu/LOCK (zadem), krok dopředu; i®= pohyb je diagonálně stranou a vzad. 

BOX FINISH box finish or half box bk 
[boks 'finiš] SSS;    bk,sd,cl; 

Start with trail foot free, 
♂ step back, step side, close;  
♀ step forward, step side, close; 

Začíná od špatné nohy. 
♂ krok vzad, krok stranou, přísun a přenesení váhy;  
♀ krok dopředu, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
 figura nejčastěji navazuje na SPIN TURN, a může při ní být dokončena otočka doleva, ale maximálně o 

1/4. 

CHAIR chair 
[čæ] S    fwd lunge 

Start in Semi-Closed position, both make forward lunge step. 
Začíná v Semi-Closed pozici (většinou od špatné nohy), oba udělají LUNGE dopředu. Těla tanečníků by ze 
strany měla vypadat jako židle (chair = židle). Našlápnutá noha má mít sklon jako přední nohy židle, stehno 
je jako sedadlo a těla jako opěradlo. Je to pouze 1 krok! 

CHASSE chasse 
['šæse:] 

Je to figura, která může být tančena do téměř jakéhokoliv směru a točena doprava či do leva. Následují 
popisy jednotlivých variant. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé doby v taktu číslovány 1. = S, 2. = S/&, 3. 
= S; a znamená to tedy, že na druhou dobu děláme dva kroky. 

CHASSE (From BJO to SCP) chasse to SCP 
['šæse:] SS/&S;    fwd,sd/cl,fwd; 

From Banjo position to Semi-Closed position (=SCP). Trail foot free. 
♂ step forward to face, step side/close, step to SCP; 
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♀  step back to face, step side/close, step to SCP; 

Z Banjo pozice do Semi-Closed pozice (=SCP). Spatná noha volná. 
♂  1. krok dopředu s natočením k partnerce, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok do SCP (levou 

nohou); 
♀ 1. krok vzad s natočením k partnerovi, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok do SCP (pravou 

nohou); 

CHASSE (From SCP to SCP) chasse to SCP 
['šæse:] SS/&S;    thru,sd/cl,fwd; 

From SCP to SCP. Trail foot free.  
♀♂  step thru, step side to face/close, step to SCP; 

Ze SCP do SCP. Spatná noha volná.  
♀♂  1. krok vnitřkem páru, 2. krok stranou s natočením do Closed pozice/přísun a přenesení váhy, 3. krok do 

SCP; 

CHASSE (From SCP to BJO) chasse to BJO 
['šæse:] SS/&S;    fwd trn,sd/cl,fwd; 

From SCP to BJO. Trail foot free, 
♂  step thru, step side/close, step forward to BJO; 
♀ tep thru, step side/close, step back to BJO; 

Z SCP do BJO. Špatná noha volná, 
♂ 1. krok vnitřkem páru, 2. krok stranou s natočením do CP/přísun a přenesení váhy, 3. krok vpřed do BJO;  
♂ 1. krok vnitřkem páru, 2. krok stranou s natočením do CP/přísun a přenesení váhy, 3. krok vzad do BJO; 

CHASSE (From CP to BJQ) chasse to BJO 
['šæse:] SS/&S;    fwd trn,sd/cl,bk; 

From Closed position to Banjo position. Lead foot free. 
♂ step forward turn LF, step side/close, step back to Banjo; 
♀ step back turn LF, step side/close, step forward to Banjo; 

Z Closed pozice do Banjo pozice. Správná noha volná. 
♂ 1. krok dopředu s otočením o 1/4 doleva, 2, krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok dozadu do 

Banjo pozice; 
♀ 1. krok dozadu s otočením o 1/4 doleva, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok dopředu do 

Banjo pozice; 

CHASSE (From CP to CP) chasse to CP 
['šæse:] S/&S    sd/cl,sd, 

From Closed position to Closed position. May start with either foot.  
♀♂  side/close, side, 

Z Closed pozice do Closed pozice. Začíná od kterékoliv nohy.  
♀♂  krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou, 

CROSS HOVER cross hover 
[kros 'havә] SSS;    cross,sd rise,rec; 

From Sidecar to Banjo. Lead foot free, 
♂  cross in front, step side & rise, recover to Banjo; 
♀ cross behind, step side & rise, recover to Banjo; 

Ze Sidecar pozice do Banjo pozice. Správná noha volná. 
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♂ krok s křížením předem, krok stranou & přísun (bez přenášení váhy) s vypnutím na špičky, krok vpřed do 

Banjo pozice;  
♀ krok s křížením zadem, krok stranou & přísun (bez přenášení váhy) s vypnutím na špičky, krok vzad do 

Banjo pozice;  
 figura může začínat v Sidecar pozici a končit v Banjo pozici či SCP (dáma má poslední krok do SCP), 

nebo může začínat v Banjo (špatná noha volná) a končit v Sidecar pozici. 

CROSS PIVOT cross piv 
[kros 'pivәt] SSS;    fwd trn,sd trn,fwd; 

Usually start in SCP. Trail foot free. 
♂ step forward in front of lady & turn RF, step side & turn RF, step forward to Sidecar; 
♀ small step forward & turn RF, small step side & turn RF, step back to Sidecar; 

Obvykle začíná v SCP. Špatná noha volná. 
♂ krok vpřed před dámu s otočením o 1/4 doprava, krok stranou-točení pokračuje, krok vpřed do Sidecar; 
♀ malý krok dopředu s otočením doprava, malý krok stranou-točení pokračuje, krok vzad do Sidecar;  
 pán se otočí o 360°  doprava, dáma jen o 180°. 

FORWARD FORWARD/LOCK FORWARD fwd,fwd/lk,fwd 
['fo:wәd 'fo:wәd lok 'fo:wәd] SS/&S;    fwd,fwd/lk,fwd; 

Start in Banjo position. Trail foot free, 
♂  step forward, step forward/lock in back, step forward;  
♀ step back, step back/lock in front, step back; 

Začíná v Banjo pozici. Špatná noha volná, 
♂ krok vpřed, krok vpřed/LOCK (zadem), krok vpřed;  
♀ krok vzad, krok vzad/LOCK (předem), krok vzad;  
 pohyb je diagonálně vpřed a stranou. 

HOVER hover 
['havә] SSS;    fwd,fwd&sd rise,rec; 

♂ step forward to Closed position, step forward and side with rise, recover forward to SCP; 
♀ step back to Closed position, step back and side with rise, recover forward to SCP; 
♂ krok vpřed do Closed pozice, krok diagonálně vpřed a stranou s vytáhnutím na špičky, přenesení váhy 

vpřed do SCP;  
♀ krok vzad do Closed pozice, krok diagonálně vzad a stranou s vytáhnutím na špičky, přenesení váhy 

vpřed do SCP; oar HOVER končí v SCP, pokud není cuerováno jinak. 

HOVER FALLAWAY hover fallaway 
['havә 'fo:lә,wei] SSS;    fwd,fwd,fcrise,rec; 

Start and finish in SCP. Trail foot free.  
♀♂  step forward, step forward with rise, recover back; 

Figura začíná i končí v SCP. Spatná noha volná.  
♀♂  krok dopředu, krok vpřed s přitáhnutím špatné nohy a vytáhnutím na špičky, přenesení váhy zpět; 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED imp SCP 
['impәtәs tu sema:i] SSS;    bk,cl trng RF,fwd; 

♂ step back turn 1/8 RF, heel turn (3/8 RF), step forward to SCP; 
♀ step forward pivoting 1/2 RF, step side & forward turn around the man, step forward to SCP; 
♂ krok dozadu na paty (s natočením asi o 1/8 doprava), otočka na patách s přenesením váhy (3/8 doprava), 

krok vpřed do SCP; 
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♀ krok vpřed s otočením o 1/2 doprava, krok diagonálně vpřed a stranou s otočením okolo pána, krok vpřed 

do SCP;  
 první krok dámy by měl být do kroku partnera, jen pokud figura začíná v Closed pozici (z Banja je 1. 

krok okolo pána). 

SLIP PIVOT slip piv 
[slip 'pivәt] SSS;    bk,bk trn,fwd; 

♂ step back, step back & turn LF (1/8), slep forward; 
♀ step back, step back & turn 1/2 LF, step back; 

Začíná od správné nohy. 
♂ krok vzad, krok vzad s otočením o 1/8 doleva, krok vpřed;  
♀ krok vzad, krok vzad s otočením o 1/2 doleva, krok vzad; B3T začíná v SCP a končí obvykle v Banjo či 

Contra-Banjo pozici. 

SPIN TURN spin trn 
[spin ta:n] SSS;    bk piv,fwd rise,sd&bk; 

♂ step back turn 1/2 RF, step forward & rise, recover back & side; 
♀ step forward turn 1/2 RF, step back & brushing right to left, step forward; 
♂ krok vzad s otočením o 1/2 doprava, krok vpřed s vytáhnutím na špičky, přenesení váhy dozadu na levou; 
♀ krok vpřed s otočením o 1/2 doprava, krok vzad s vytáhnutím na špičky (pravou přitáhnout k levé až se 

dotknou), přenesení váhy dopředu na pravou; 
 obvykle začíná v Maneuver pozici (pán se dívá do RLOD) a tím pádem končí v Pick Up (pán se dívá do 

LOD), ale může se vyskytnout i OVER SPIN TURN a to značí, že skončí v Closed pozici, kdy se pán 
dívá na zeď. Přetočení je na druhém kroku. 

TELEMARK TO SCP telemark SCP 
[telema:k tu sema:i] SSS;    fwd trn,sd trn, sd&fwd; 

přeřazen do phase IV. 

WHISK whisk 
[wisk] SSS;    fwd,fwd&sd rise.Xib; 

♂ forward, forward & side rise, cross behind-continuing rise; 
♀ back, back & side rise, cross behind-continuing rise; 
♂ krok vpřed, krok diag. vpřed a stranou s vytáhnutím na špičky, krok s křížením zadem až do úplného 

vytáhnutí na špičky;  
♀ krok vzad, krok diag. vzad a stranou s vytáhnutím na špičky, krok s křížením zadem až do úplného 

vytáhnutí na špičky; 

WING winq 
[wirj] SSS;    fwd,draw,tch; 

Start in SCP. Trail foot free. 
♂ step forward, draw, touch & turn upper part of body LF;  
♀ step forward in front of man, step forward around the man, step forward to Sidecar; 

Začíná v SCP, špatná noha volná. 
♂ krok vpřed, pomalu přitáhnout levou nohu, TOUCH s natočením horní části doleva;  
♀ krok vpřed před pána, krok vpřed s otočením okolo pána do protisměru, krok vpřed do Sidecar pozice; 
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Bolero 
Figury v tomto tanci začínají pomalým krokem, který je následován krokem rychlým s plynulým pohybem 
celého těla směrem dolů a dalším rychlým krokem, na který se tělo narovná. V boleru je vliv baletu a 
v základních figurách je pohyb dolů a následné narovnání podobné vlně na moři. Nejvyšší zdvih je na prvním 
pomalém kroku, ale tohoto zdvihnutí je dosaženo zdvihem těla, a ne vytažením se na špičky jako v jiných 
tancích. Narozdíl od rumby zde není „kubánský" pohyb boky v základních figurách. Otáčení boků je použito 
jen v některých figurách pro důraz či kontrast. Držení není stejné jako v latinsko-amerických tancích, ale je 
to částečně modifikované držení z klasikých tanců, to jest s partnerem posunutým trochu vpravo. Tempo 
bolera je velmi pomalé (kolem 22 taktů za minutu) - patří k nejpomalejším tancům. Je tedy dost času na to, 
aby tanečníci „propracovali" všechny pohyby a zdůraznili vlnový pohyb, protože barva a chuť tance leží 
v  kontrastu mezi tvrdým a jemným tanečním výrazem a také mezi rychlým a pomalým pohybem. 

Phase III 
BASIC bas 
['beisik] SQQ;SQQ;    sd,-,bk,fwd;sd,-,fwd,bk; 

♂ side, hold, back, forward; side, hold, forward, back; 
♀ side, hold, forward, back; side, hold, back, forward; 
 may begin in Butterfly or Closed position. 
♂ krok stranou,-, krok vzad, krok vpřed; krok stranou,-, krok vpřed, krok vzad; 
♀ krok stranou,-, krok vpřed, krok vzad; krok stranou,-, krok vzad, krok vpřed; 
  začíná v Butterfly či Closed pozici. 

BOLERO WALKS bolero walks 
['bolәrou wo:ks] SQQ;SQQ;    fwdr)fwd,fwd;fwd,-,fwd,fwd; 

♀♂  forward, hold, forward, forward; forward, hold, forward, forward; 
 may used opposite footwork depending on choreography. 
♀♂  krok vpřed,-, krok vpřed, krok vpřed; krok vpřed,-, krok vpřed, krok vpřed; 
 může být použito i pro chůzi vzad - závisí to na dané choreografii. 

FENCE LIME fence line 
[fens lain] SQQ;    sd,-,X lunge,rec; 

♀♂ in Butterfly position step side, hold, lunge thru with bent knee looking in the direction of lunge, recover; 
♀♂  Butterfly pozice krok stranou,-, LUNGE s křížením vnitřkem páru (koleno je pokrčené a díváme se do 

směru figury), přenesení váhy zpět;  
 figura začíná do toho směru, kterou nohu máme volnou. 

FORWARD BREAK fwd break 
['foivred breik] SQQ;    sdfefwd,-,fwd,rec; 

♂ side & forward to LOP facing, hold, check forward, recover; 
♀ step side & back to LOP facing, hold, step back with contra check line action, recover; 
 may begin in BFLY or LOP. 
♂ krok diagonálně vpřed a stranou do Left Open Facing pozice,-, krok vpřed se zastavením v pohybu, 

přenesení váhy zpět;  
♀ krok diagonálně vzad a stranou do Left Open Facing pozice,-, krok vzad (s contra check line action), 

přenesení váhy zpět;  
 začíná v Butterfly nebo Left Open pozici. 



BOLERO — PHASE III 49 
 

HAND TO HAND hnd to hnd 
[hænd tu hænd] SQQ;    sd,-,bhd,rec; 

Start in Butterfly or Closed position with either foot.  
♀♂  step side, hold, behind turning to side by side, recover to face; 

Začíná v Butterfly nebo Closed pozici od kterékoliv nohy.  
♀♂  krok stranou,-, krok s křížením zadem s natočením těla do OP či LOP pozice, přenesení váhy zpět do 

Face pozice; 

HIP LIFT hip lift 
[hip lift] SQQ;    sd,-,lift,lower; 
♀♂ side bringing free foot to weighted foot, hold, with slight pressure on free foot lift hip, lower hip; 
 may be done with either foot and usually begins in CP. 
♀♂  krok stranou blízko stojné nohy,-, pozdvihnutí kyčle s lehkým tlakem na volnou nohu, snížení téže 

kyčle; 
 může začínat od kterékoliv nohy a obvykle začíná v Closed pozici. 

LUNGE BREAK lunge break 
[landž breik] SQQ;    sd&fwd,-,ext,rise; 

Start with trail foot free, 
♂  step side & forward to Left Open Facing position, hold, lower on right with slide RF body turn leading 

lady back extend left to side & back, rise on right with slide LF body turn to recover; 
♀ step side & back, hold, back with contra check line action, recover;  
 may begin in BFLY or Open position. 

Začíná od špatné nohy. 
♂ krok diagonálně vpřed a stranou do Left Open Facing pozici,-, snížení na pravé noze s lehkým 

pootočením těla doprava a převedením dámy vzad a natažení levé nohy diagonálně vzad a stranou, 
pozdvihnutí na pravé s lehkým pootočením těla doleva až do přenesení váhy; 

♀ krok diagonálně vzad a stranou,-, krok vzad (s contra check line action), přenesení váhy; 
 může začínat v Butterfly nebo Open pozici. 

NEW YORKER new yorker 
[nju: 'jorkә] SQQ;    sd,-,thru,rec; 

♀♂  step side, hold, step thru to Open (or LOP), recover to face; 
♀♂  krok stranou,-, krok s křížením předem s otevřením do OP či LOP pozice, přenesení váhy zpět do Face 

pozice; W může začínat od kterékoliv nohy, ale začíná-li od špatné je otevření do Left Open pozice. 

OPEN BREAK open break 
['oupәn breik] SQQ;    sd,-,apt,rec; 

♂ step side commencing free arm to side, hold, step back continuing arm extension, step forward; 
♀ step side commencing free arm to side, hold, step back continuing arm extension, step forward; 
 begins in LOP. 
♂ krok stranou s částečným natažením volné ruky stranou,-, krok vzad s protažením volné ruky nahoru, 

přenesení váhy vpřed;  
♀ krok stranou s částečným natažením volné ruky stranou,-, krok vzad s protažením volné ruky nahoru, 

přenesení váhy vpřed;  
 začíná v Left Open pozici. 
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SHOULDER TO SHOULDER shoulder to shoulder 
['šouldә tu 'šouldә] SQQ;    sd,-,Xif,rec (face); 

♂ from Butterfly position step side, hold, cross in front to Butterfly Sidecar/Banjo position, recover to face 
partner; 

♀ from Butterfly position step side, hold, cross in back to Butterfly Sidecar/Banjo position, recover to face 
partner; 

 may begin with either foot, 
♂ z Butterfly pozice krok stranou,-, krok s křížením předem do Butterfly Sidecar/Banjo pozice, přenesení 

váhy zpět do Face pozice;  
♀ z Butterfly pozice krok stranou,-, krok s křížením zadem do Butterfly Sidecar/Banjo pozice, přenesení 

váhy zpět do Face pozice; 
 jestli do Butterfly Sidecar nebo Butterfly Banjo pozice závisí na tom, od které nohy je figura prováděna. 

SPOT TURN spot turn 
[spot tә:n] SQQ;    sd,-,Xif trn,rec trn; 

♀♂ step side, hold, cross in front turning on crossing foot 3/4, continue turn 1/4 to face partner; 
  this is a solo figure. Start in face partner. 
♀♂  krok stranou,-, krok s křížením předem s otočkou na této noze o 3/4, dokončení otočky (o 1/4) 

s přenesením váhy až směrem k partnerovi; 
 je to sólová figura. Začíná ve Face pozici. Jestliže začíná od levé nohy, je otočka doleva, když od pravé 

nohy je otočka doprava. 
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Foxtrot 
Muzika pro foxtrot je psána v 4/4 rytmu. Rytmizace je SQQ (slow quick quick), což jsou 3 kroky na 4 doby. 
V těžších figurách může být rytmizace rozdílná a mnoho figur využívá i více taktů. Foxtrot vypadá velmi 
jemně a uhlazeně, říká se, že je to elegantní a vznosný tanec. Využívá mírného nadzdvihování se, jak 
tanečník jde krok vpřed přes bříško nohy uprostřed taktu (při třech krocích vpřed jde 1. přes patu na špičku, 
2. na špičku a 3. přes špičku na patu). 1. (slow) krok bývá hodně do prostoru. 

Phase III 
BOX box 
[boks] SQQ;SQQ;    fwd,-,sd,cl;bkr,sd,cl; 

♂ forward, hold, side, close; back, hold, side, close; 
♀ back, hold, side, close; forward, hold, side, close; 
♂ krok vpřed,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok vzad,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

BOX FINISH box finish or half box bk 
[boks 'finis] SQQ;    bk,-,sd,cl; 

Trail foot free. 
♂  back, hold, side, close; 
♀ forward, hold, side, close; 

Špatná noha volná. 
♂ krok vzad,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy;  
♀ krok vpřed,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy;  
 figura nejčastěji navazuje na SPIN TURN, a může při ní být dokončena otočka doprava, ale maximálně o 

1/4. 

CHAIR chair 
[čea] S    fwd lunge,-, 

Start in Semi-Closed position, both make forward lunge step. 
Začíná v Semi-Closed pozici, oba udělají LUNGE dopředu. Těla tanečníků by ze strany měla vypadat jako 
židle (chair = židle). Našlápnutá noha má mít sklon jako přední nohy židle, stehno je jako sedadlo a těla 
tanečníků jsou jako opěradlo. 

CHASSE chasse 
['šasse:] 

Je to figura, která může být tančena do téměř jakéhokoliv směru a točena doprava či do leva. Následují 
popisy jednotlivých variant. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé doby v taktu číslovány 1. = S,-, 2. = Q/&, 
3. = Q; a znamená to tedy, že na druhou dobu děláme dva kroky.  
 Rytmus může být čas od času změněn, zvláště ve více rytmových tancích (mixed rhythm). 

CHASSE (From BJO to SCP) chasse to BJO 
['šasse:] SQ/&Q;    fwd,-,sd/cl,fwd; 

From Banjo position to Semi-Closed position. Trail foot free, 
♂  step forward to face, hold, step side/close, step to SCP; 
♀ step back to face, hold, step side/close, step to SCP; 

Z Banjo pozice do Semi-Closed pozice. Spatná noha volná. 
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♂ 1. krok dopředu s natočením k partnerce,-, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok do SCP 

(levou nohou); 
♀ 1. krok vzad s natočením k partnerovi,-, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok do SCP (pravou 

nohou); 

CHASSE (From SCP to SCP) chasse to SCP 
['šæse:] SQ/&Q;    thru,-,sd/cl,fwd; 

From Semi-Closed position to Semi-Closed position. Trail foot free. 
♀♂  step thru, hold, step side to face/close, step to SCP; 

Ze Semi-Closed pozice do Semi-Closed pozice. Spatná noha volná.  
♀♂  1. krok vnitřkem páru,-, 2. krok stranou s natočením do Closed pozice/přísun a přenesení váhy, 3. krok 

do SCP; 

CHASSE (From SCP to BJO) chasse to BJO 
['šæse:] SQ/&Q;    thru,-,sd/cl,fwd; 

From Semi-Closed position to Banjo position. Trail foot free, 
♂ step thru, hold, step side to face/close, step forward to SCP; 
♀ step thru, hold, step side to face/close, step back to SCP; 

Ze Semi-Closed pozice do Banjo pozice. Spatná noha volná, 
♂ 1. krok vnitřkem páru,-, 2. krok stranou s natočením do Closed pozice/přísun a přenesení váhy, 3. krok 

vpřed do SCP;  
♀ 1. krok vnitřkem páru,-, 2. krok stranou s natočením do Closed pozice/přísun a přenesení váhy, 3. krok 

vzad do SCP; 

CHASSE (From CP to BJO) chasse to BJO 
['šæse:] SQ/&Q;    fwd trn,-,sd/cl,bk; 

From Closed position to Banjo position. Lead foot free, 
♂  step forward turn LF, hold, step side/close, step back to Banjo; 
♀ step back turn LF, hold, step side/close, step forward to Banjo; 

Z Closed pozice do Banjo pozice. Správná noha volná, 
♂  1. krok dopředu s otočením o 1/4 doleva,-, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok dozadu do 

Banjo pozice; 
♀ 1. krok dozadu s otočením o 1/4 doleva,-, 2. krok stranou/přísun a přenesení váhy, 3. krok dopředu do 

Banjo pozice; 

CHASSE (From CP to CP) chasse to CP 
['šaese:] Q/&Q    sd/cl,sd, 

From Closed position to Closed position. May start with either foot. 
♀♂ side/close, side, 

Z Closed pozice do Closed pozice. Začíná od kterékoliv nohy. 
♀♂  krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou, 

CROSS HOVER cross hover 
[kros 'havә] SQQ;    cross,-,sd rise,rec; 

From Sidecar to Banjo. Lead foot free, 
♂ cross in front, hold, step side & rise, recover to Banjo; 
♀ cross behind, hold, step side & rise, recover to Banjo; 
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Ze Sidecar pozice do Banjo pozice. Správná noha volná. 
♂ krok s křížením předem,-, krok stranou & přísun (bez přenášení váhy) s vypnutím na špičky, krok vpřed 

do Banjo; 
♀ krok s křížením zadem,-, krok stranou & přísun (bez přenášení váhy) s vypnutím na špičky, krok vzad do 

Banjo;  
 figura může začínat v Sidecar pozici a končit v Banjo či SCP (dáma má poslední krok vpřed do SCP), 

nebo může začínat v Banjo (špatná noha volná) a končit v Sidecar pozici. 

CROSS PIVOT cross piv 
[kros pivot] SQQ;    fwd trn,-,sd trn,fwd; 

Usually start in SCP. Trail foot free. 
♂ step forward in front of lady & turn RF, hold, step side & turn RF, step forward to Sidecar;  
♀ small step forward & turn RF, hold, small step side & turn RF, step back to Sidecar; 

Obvykle začíná v SCP. Spatná noha volná. 
♂ krok vpřed před dámu s otočením o 1/4 doprava,-, krok stranou - točení pokračuje, krok vpřed do Sidecar 

pozice;  
♀ malý krok dopředu s otočením doprava,-, malý krok stranou - točení pokračuje, krok vzad do Sidecar 

pozice;  
 pán se otočí o 360° doprava, dáma jen o 180°. 

FORWARD RUN TWO fwd run 2 
['forwәd ran tu:] SQQ;    fwd,-,fwd,fwd; 

Usually start in Pick Up position (CP, man face LOB), 
♂ step forward, hold, run, run; 
♀ step back, hold, run, run; 

Obvykle začíná v Pick Up pozici (CP, pán se dívá LOD). 
♂ krok vpřed,-, krok vpřed, krok vpřed;  
♀ krok vzad,-, krok vzad, krok vzad; 

FOXTROT TWISTY VINE foxtrot twisty vine 
[fokstrot twisty vain] SQQ;    sd,-,Xib,sd; 

♂ side, hold, cross behind (to Sidecar), side to CP; 
♀ side, hold, cross in front (to Sidecar), side to CP; 
♂ krok stranou,-, krok s křížením zadem do Sidecar pozice, krok stranou do Closed pozice; 
♀ krok stranou,-, krok s křížením předem do Sidecar pozice, krok stranou do Closed pozice; 

FOXTROT VINE foxtrot vine 
[fokstrot vain] SQQ;    sd,-,bhd,sd; 

♀♂  side, hold, cross behind, side; 
♀♂  krok stranou,-, krok s křížením zadem, krok stranou; 
 figura může být prováděna z CP, BFLY i L OP-FCG. 

HOVER hover 
['havә] SQQ;    fwd,-,fwdfesd rise,rec; 

♂ step forward to Closed position, hold, step forward and side with rise, recover forward to SCP; 
♀ step back to Closed position, hold, step back and side with rise, recover forward to SCP; 
♂ krok vpřed do Closed pozice,-, krok diagonálně vpřed a stranou s vytáhnutím na špičky, přenesení váhy 

vpřed do SCP;  
♀ krok vzad do Closed pozice,-, krok diagonálně vzad a stranou s vytáhnutím na špičky, přenesení váhy 

vpřed do SCP; 
 HOVER končí v SCP, pokud není cuerováno jinak. 
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HOVER FALLAWAY hover fallaway 
['havә 'fo:lә.wei] SQQ;    fwd,-,fwd rise,rec; 

Start and finish in SCP. Trail foot free. 
♀♂  step forward, hold, step forward with rise, recover back; 

Figura začíná i končí v SCP. Spatná noha volná. 
♀♂  krok dopředu,-, krok vpřed s přitáhnutím špatné nohy a vytáhnutím na špičky, přenesení váhy zpět; 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED impetus SCP 
['impәtәs tu sema:i] SQQ;    bk,-,cl trng RF,fwd; 

♂ step back turn 1/8 RF, hold, heel turn (3/8 RF), step forward to SCP; 
♀  step forward pivoting 1/2 RF, hold, step side & forward turn around the man, step forward to SCP; 
♂ krok dozadu na paty (s natočením o asi 1/8 doprava),-, otočka na patách s přenesením váhy (o 3/8 

doprava), krok vpřed do SCP;  
♀ krok vpřed s otočením o 1/2 doprava,-, krok diagonálně vpřed a stranou s otočením okolo pána, krok 

vpřed do SCP; 
 první krok dámy by měl být do kroku partnera, jen pokud figura začíná v Closed pozici (z Banja je 1. 

krok okolo pána). 

LEFT FACE FOXTROT TURN (number) left turns 
[left feis fokstrot tә:n] SQQ;SQQ;    fwd trn,-,sd,cl;bk trn,-,sd,cl; 

Closed position throughout. Total is 3/4 to full turn in 2 measures, 
♂ forward turn up 1/4 LF, hold, step side & turn up to 1/4 LF, close; back turn up to 1/4 LF, hold, step side 

& turn up to 1/4 LF, close; 
♀ back turn up to 1/4 LF, hold, step side & turn up to 1/4 LF, close; forward turn up to 1/4 LF, hold, step 

side & turn up to 1/4 LF, close; 
♂ krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doleva,-, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doleva, 

přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doleva,-, krok stranou s otočením 
maximálně o 1/4 doleva, přísun a přenesení váhy;  

♀ krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doleva,-, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doleva, přísun 
a přenesení váhy; krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doleva,-, krok stranou s otočením maximálně o 
1/4 doleva, přísun a přenesení váhy; 

 celé je tančeno v CP. Konec může být napovězen do jiné pozice. TWO LEFT TURNS = otočka o 3/4 ve 
dvou taktech. 

LEFT TURNING BOX L trng box 
[left tә:niŋ boks] SQQ;SQQ;SQQ;SQQ;    fwd trn,-,sd,cl;bk trnr,sd,cl; REPEAT;; 

♂ forward turn LF 1/4, hold, side, close; back turn LF 1/4, hold, side, close; REPEAT;; 
♀ back turn LF 1/4, hold, side, close; forward turn LF 1/4, hold, side, close; REPEAT;; 
♂ krok vpřed s otočením o 1/4 doleva,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením o 1/4 

doleva,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; to celé jednou zopakovat;;  
♀ krok vzad s otočením o 1/4 doleva,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením o 1/4 

doleva,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; to celé jednou zopakovat;; 

MANEUVER SIDE CLOSE man 
[ma'nu:va said klous] SQQ;    step man,-,sd,cl; 

Trail foot free. 
♀♂  step to Maneuver (= man face reverse line of progression), hold, side, close; 

Špatná noha volná. 
♀♂  krok do Maneuver pozice (= pán se dívá do opačného směru, než kam se dosud pohyboval),-, krok 

stranou, přísun a přenesení váhy; 
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PROGRESSIVE BOX prog foxt box 
[prou'gresiv boks] SQQ;SQQ;    fwdr,sd,cl;fwd,-,sd,cl; 

♂ forward, hold, side, close; forward, hold, side, close; 
♀ back, hold, side, close; back, hold, side, close; 
♂ krok vpřed,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vpřed,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
♀ krok vzad,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; krok vzad,-, krok stranou, přísun a přenesení váhy; 

RIGHT FACE FOXTROT TURN (number) right turns 
[rait feis fokstrot tә:n] SQQ;SQQ;    bk trn,-,sd,cl;fwd trn,-,sd,cl; 

Closed position throughout. Total is 3/4 to full turn in 2 measures. 
♂ step back & turn up to 1/4 RF, hold, step side & turn up to 1/4 RF, close; step forward & turn up to 1/4 

RF, hold, step side & turn up to to 1/4 RF, close; 
♀ step forward & turn up to 1/4 RF, hold, step side & turn up to to 1/4 RF, close; step back & turn up to 

1/4 RF, hold, step side & turn up to 1/4 RF, close; 
♂ krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doprava,-, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doprava, 

přísun a přenesení váhy; krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doprava,-, krok stranou s otočením 
maximálně o 1/4 doprava, přísun a přenesení váhy;  

♀ krok vpřed s otočením maximálně o 1/4 doprava,-, krok stranou s otočením maximálně o 1/4 doprava, 
přísun a přenesení váhy; krok vzad s otočením maximálně o 1/4 doprava,-, krok stranou s otočením 
maximálně o 1/4 doprava, přísun a přenesení váhy;  

 celé je tančeno v CP. Konec může být napovězen do jiné pozice. TWO RIGHT TURNS = otočka o ¾ ve 
dvou taktech. 

SLIP PIVOT slip piv 
[slip pivot] SQQ;    bk,-,bk trn.fwd; 

♂ step back, hold, step back & turn LF (1/8), step forward;  
♀ step back, hold, step back & turn 1/2 LF, step back; 

Začíná od správné nohy. 
♂ krok vzad,-, krok vzad s otočením o 1/8 doleva, krok vpřed;  
♀ krok vzad,-, krok vzad s otočením o 1/2 doleva, krok vzad; 
 začíná v SCP a končí obvykle v Banjo či Contra-Banjo pozici. 

SPIN TURN spin trn 
[spin tә:n] SQQ;    bk piv,-,fwd rise,sd&bk; 

♂ step back turn 1/2 RF, hold, step forward & rise, recover back & side; 
♀ step forward turn 1/2 RF, hold, step back & brushing right to left, step forward; 
♂ krok vzad s otočením o 1/2 doprava,-, krok vpřed s vytáhnutím na špičky, přenesení váhy dozadu na 

levou;  
♀ krok vpřed s otočením o 1/2 doprava,-, krok vzad s vytáhnutím na špičky (pravou přitáhnout k levé až se 

dotknou), přenesení váhy dopředu na pravou; 
 obvykle začíná v Manuver pozici (= pán se dívá do RLOD) a tím pádem končí v Pick Up (= pán se dívá 

do LOD), ale může se vyskytnout i OVER SPIN TURN a to značí, že skončí v Closed pozici (pán se dívá 
na zeď). Přetočení je na druhém kroku. 

WHISK whisk 
[wisk] SQQ;    fwd,-,fwd&sd rise.Xib; 

♂ forward, hold, forward & side rise, cross behind-continuing rise; 2     back, hold, back & side rise, cross 
behind-continuing rise; 

♂ krok vpřed,-, krok diag. vpřed a stranou s vytáhnutím na špičky, krok s křížením zadem až do úplného 
vytáhnutí na špičky; 
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♀ krok vzad,-, krok diag. vzad a stranou s vytáhnutím na špičky, krok s křížením zadem až do úplného 

vytáhnutí na špičky; 

WING wing 
[wig] SQQ;    fwd,-,draw,tch; 

Start in SCP. Trail foot free. 
♂ step forward, hold, draw, touch & turn upper part of body LF; 
♀ step forward in front of man, hold, step forward around the man, step forward to Sidecar; 

Začíná v SCP, špatná noha volná. 
♂ krok vpřed,-, pomalu přitáhnout levou nohu, TOUCH s natočením horní části těla doleva;  
♀ krok vpřed před pána,-, krok vpřed s otočením okolo pána do protisměru, krok vpřed do Sidecar pozice; 
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Jive 
Jive, kterému se někdy říká i Swing, Jitterbug či Lindy, začal být populární okolo r. 1940 a používá 

rychlou a energickou muziku. Často používá jazzovou hudbu, která se rozvinula v letech 1935-45 a je 
charakteristická užíváním silných a vedoucích rytmů. Je to hudba, která těla přímo sama rozhýbává. 
Angličané při jive používají zřetelné odrážení se, američané ne, zato však při jive hodně hýbají boky. 

Muzika pro jive je psána v 4/4 rytmu a doby jsou často půleny. Jive má tři směry (styly): triple jive, 
double jive a single jive. Jednotlivé figury jdou snadno přizpůsobovat do jiných rytmizací. 

Triple Jive: je to obvyklá rytmizace - QQQ/&Q;Q/&Q Prvních pět kroků je jako cha-cha. Všech osm 
kroků je tedy jeden a půl taktu. První dva kroky jsou rock, recover (krok a přenesení váhy zpět) a následuje 
2x triple (vždy tři přenesení váhy). 

Double Jive: zde je každý triple nahrazen dvěma pohyby - touch (ťuknutí špičkou volné nohy) step 
(krok). Rytmizace je tedy QQQQ;QQ, = 6 kroků, což je jeden a půl taktu. Základní podobaje rock, recover, 
(krok a přenesení váhy zpět) a potom touch, (ťuknutí špičkou volné nohy) step (krok); touch, step, Obměnou 
je i rock, recover, step, touch; step, touch,  

Single Jive: zde je každý triple nahrazen jedním pomalým krokem. Rytmizace je QQQ,-;Q,-, může to být 
též zapisováno jako QQS;S, Na tyto čtyři kroky potřebujete také jeden a půl taktu. 

Phase III 
BASIC ROCK basic rk 
['beisik rok] QQQ/&Q;Q/&Q    rk apt,rec,sd/cl,sd;sd/cl,sd, 

♀♂  rock apart, recover, side/close, side; side/close, side, 
♀♂  krok dozadu, přenesení váhy zpět, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou; krok stranou (do 

opačného směru)/přísun a přenesení váhy, krok stranou, 

CHANGE HANDS BEHIND BACK dig hnds bhd bk 
[čeindž hænds bi'haind bæk] QQQ/&Q;Q/&Q    rk bk,rec,fwd/cl,fwd trn;sd&bk/cl,side, 

♂ rock back, recover, step forward/close, step & turn 1/4 left face; step side & back/close, step side & turn 
1/4 left face, 

♀ rock back, recover, step forward/close, step forward & turn 1/4 right face; step side/close, step side & 
turn 1/4 right face, 

♂ krok vzad, přenesení váhy zpět, krok vpřed/přísun a přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 doleva; 
krok vzad a stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/4 doleva, 

♀ krok vzad, přenesení váhy zpět, krok vpřed/přísun a přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 1/4 
doprava; krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/4 doprava, 

 začíná a končí v Left Open Facing pozici. Pán si během prvního CHASSE přendá dáminu pravou ruku 
do své pravé, a během druhého CHASSE zpět do své levé - to celé za zády. 

CHANGE PLACES LEFT TO RIGHT chq L to R 
[čeindž pleisis left tu rait] QQQ/&Q;Q/&Q    rk,rec,sd/cl,sd&trn;sd/cl,sd, 

♂ rock back, recover, side/close, side & turn 1/4 right face; side/close, side, 
♀ rock back, recover, forward/close, forward & turn 3/4 left face (under lead hands); side/close, side to 

face partner, 
♂ krok vzad, přenesení váhy zpět, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou s otočením o 1/4 

doprava; krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou, 
♀ krok vzad, přenesení váhy zpět, krok vpřed/přísun a přenesení váhy, krok vpřed s otočením o 3/4 doleva 

pod spojenýma vedoucíma rukama; krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou do Face pozice,  
 figura obvykle začíná i končí v Left Open Facing pozici. 
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CHANGE PLACES RIGHT TO LEFT chq R to L 
[čeindž pleisis rait tu left] QQQ/&Q;Q/&Q    rk,rec,sd/cl,sd&tm;fwd/cl,fwd, 

♂ rock back to SCP, recover, side/close, side & turn 1/4 left face; forward/close, forward, 
♀  rock back to SCP,  recover, side/close, forward & turn 3/4 right face (under lead hands); back/close, 

back, 
♂  krok dozadu do SCP, přenesení váhy zpět, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou a otočení 

o 1/4 doleva; krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu, 
♀ krok dozadu do SCP, přenesení váhy zpět, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok vpřed a otočka o 

3/4 doprava (pod spojenýma vedoucíma rukama); krok vzad/přísun a přenesení váhy, krok vzad, 
 figura obvykle začíná v Closed pozici a končí v Left Open Facing pozici. 

CHASSE chasse 
['šæse:] Q/&Q    sd/cl,sd, 

♀♂ step side/close, step side, 
♀♂  krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou, 

FALLAWAY, LEFT FACE TURNING LF trnq fall 
['fo:lә,wei left feis tә:niŋ] QQQ/&Q;Q/&Q    rk bk,rec fc.trn LF sd/cl,sd;trn LF sd/cl,sd, 

♀♂  rock back to SCP, recover to face, side & turn 1/4 left face/close, side; side & turn 1/4 left face/close, 
side,  

♀♂  krok vzad do SCP, přenesení váhy zpět do Face pozice, krok stranou s otočením o 1/4 doleva/přísun a 
přenesení váhy, krok stranou; krok stranou s otočením o 1/4 doleva/přísun a přenesení váhy, krok 
stranou, 

 na začátku točení jde dáma před pána. 

FALLAWAY, RIGHT FACE TURNING RF trnq fall 
['fo:lә,wei rait feis tә:niŋ] QQQ/&Q;Q/&Q    rk bk,rec fc.trn RF sd/cl,sd;trn RF sd/cl,sd, 

♀♂  rock back to SCP, recover to face, side & turn 1/4 right face/close, side; side & turn 1/4 right face/close, 
side,  

♀♂  krok vzad do SCP, přenesení váhy zpět do Face pozice, krok stranou s otočením o 1/4 doprava/přísun a 
přenesení váhy, krok stranou; krok stranou s otočením o 1/4 doprava/přísun a přenesení váhy, krok 
stranou,  

 na začátku točení jde pán před dámu. 

FALLAWAY ROCK fallaway rk 
['fo:lә,wei rok] QQQ/&Q;Q/&Q    rk bk,rec,sd/cl,sd;sd/cl,sd, 

♀♂  rock back to SCP, recover to face, step side/close, side; step side/close, side, 
♀♂  krok vzad do SCP, přenesení váhy zpět do Face pozice, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok 

stranou; krok stranou/přísun a přenesení váhy, stranou, sít začíná i končí v Closed pozici. 

FALLAWAY THROWAWAY fallaway throwaway 
['fo:lә,wei 'θrouә wei] QQQ/&Q;Q/&Q    rk,rec,sd/cl,sd;sd/cl,sd, 

♂ rock back to SCP, recover to face, step side/close, side; side/close, step side making up to 1/4 LF turn on 
triples, 

♀ rock back to SCP, recover to face, step to face RLOD/step, step; step back/step, step, 
♂ krok vzad do SCP, přenesení váhy zpět do Face pozice, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok 

stranou; krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou (na tyto dva triply se pán otočí o 1/4 
doprava), 
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♀ krok vzad do SCP, přenesení váhy zpět do Face pozice, krok do Pick Up pozice (= dívá se do 

RLOD)/krok na místě, krok na místě; krok vzad/krok na místě, krok na místě, 
 zákrok je do SCP, figura končí v Left Open Facing pozici. 

JIVE WALKS jive walks 
[džaiv wo:ks] QQQ/&Q;Q/&Q    rk bk,rec,fwd/step,step;fwd/step,step, 

♀♂  rock back, recover to SCP, step forward/step, step; step forward/step, step, 
♀♂  krok vzad, přenesení váhy do SCP, krok vpřed/krok na místě, krok na místě; krok vpřed/krok na místě, 

krok na místě,  
 obvykle začíná v Closed nebo Semi-Closed pozici. 

KICK BALL CHANGE kick ball chq 
[kik bo:l čeindž] Q/&Q    kick/ball,cl, 

♀♂  kick forward/take weight on ball of thai foot, close, 
♀♂  vykopnutí dopředu/přenesení váhy na bříško této nohy, přenesení váhy na druhou nohu, 
 figura může začínat i od špatné nohy! Je to takový Rock'n'rollovy přešlap. 

LINK Imk 
[link] QQQ/&Q    rk bk,rec,fwd/cl,fwd; 

♀♂  rock back, recover, forward/close, forward; 
♀♂  krok vzad, přenesení váhy zpět, krok vpřed/přísun a přenesení váhy, krok vpřed do Closed pozice; 
 figura začíná v Left Open Facing pozici a končí v Closed pozici. 

LINK ROCK link rk 
[link rok] QQQ/&Q;Q/&Q    rk bk,rec,fwd/cl,fwd;sd/cl,sd, 

♀♂  rock back, recover, forward/close, forward; side/close, side to Closed position, 
♀♂  krok vzad, přenesení váhy zpět, krok vpřed/přísun a přenesení váhy, krok vpřed do Face pozice; krok 

stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou do Closed pozice; 
 figura začíná v Left Open Facing pozici. Během figury může být provedena otočka o 1/8 až 1/2 doprava. 

POINT STEPS pt steps 
[point steps] QQQQ;    pt,step,pt,step; 

♀♂ point forward, step, point forward, step; 
♀♂ ťuknutí špičkou nohy dopředu o podlahu, přenesení váhy na tuto nohu, ťuknutí špičkou, přenesení váhy;  
 figura může být prováděna v SCP, CP nebo BFLY. Na první dvě doby pohled směřuje vpřed, na druhé 

dvě do protisměru. 

PROGRESSIVE ROCK proq rk 
[prou'gresiv rok] QQQQ;    rk apt,rec,rk apt,rec; 
♀♂  rock apart, recover, rock apart, recover; 
♀♂ krok vzad, přenesení váhy zpět, krok vzad, přenes, váhy zpět; 
 začíná v BFLY. Při přenášení váhy zpět, vždy nohy trochu překřížíme (abychom se pohybovali trochu do 

směru tance - progressive = progresivní). 

ROCK THE BOAT rk the boat 
[rok ðә bout] QQ...    fwd,cl,... 
♀♂  step forward (straight knee), close (relaxed knee), 
♀♂  krok vpřed s napnutým kolenem směřujícím dopředu, přísun a přenesení váhy s tvrdým zhoupnutím 

vzad (koleno je uvolněné), 
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 figura se provádí jen tehdy, když se oba dívají stejným směrem. Může začínat i od špatné nohy. 

Nejčastěji je používáno ROCK THE BOAT TWICE = (forward, close, forward, close;) krok vpřed, 
přísun a přenesení váhy, krok vpřed, přísun a přenesení váhy; 

SHAG STEP shag step 
[šæg step] QQQQ;QQ    step,lift,step,lift;step,step, 

♀♂  step in place, lift on this foot, step in place, lift on this foot; step in place, step in place, 
♀♂  krok na místě, pozdvihnutí na této noze, krok na místě, pozdvihnutí na této noze; krok na místě, krok na 

místě, 
 figura může začínat od kterékoliv nohy a může být tančena v různých pozicích. 

SWIVEL WALKS swvl walks 
['swivl wo:ks] SS; or QQQQ;    fwd,-,fwd,-; oř fwd,fwd,fwd,fwd; 

♀♂  walk forward placing each foot in front of other. 
♀♂  kroky vpřed v určeném počtu a rychlosti tak, že vždy nohu klademe přímo před druhou. 
 figura je obvykle prováděna v SCP, ale jde i z OP. 

THROWAWAY throwaway 
['θrouә,wei] Q/&QQ/&Q;    sd/cl,sd,sd/cl,sd; 

Same as FALLAWAY THROWAWAY omitting first two steps, 
♂  side/close, side, side/close, side;  
♀ step to face RLOD/step, step , step back/step, step; 
♂ krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou; 

(na tyto dva triply se pán otočí o 1/4 doprava) 
♀ krok do Pick Up pozice (= dívá se do RLOD)/krok na místě, krok na místě, krok vzad/krok na místě, 

krok na místě; 
 figura končí v Left Open Facing pozici. Stejné jako FALLAWAY THROWAWAY, ale vynecháme první 

dva kroky (rock back, recover). 

TRIPLE triple 
['tripl] Q/&Q    step/cl,step, 

♀♂  step/close, step, 
♀♂  krok určeným směrem/přísun s přenesením váhy, krok určeným směrem, 

TRIPLE, RIGHT FACE TURNING RF trnq triple 
['tripl rait feis tә:niŋ] Q/&QQ/&Q;    trn RF sd/cl,sd,trn RF sd/cl,sd; 

♀♂  side & turn 1/4 RF/close, side, side & turn 1/4 RF/close, side; 
♀♂ krok stranou s otočením o 1/4 doprava/přísun a přenesení váhy, krok stranou, krok stranou s otočením 

1/4 doprava/přísun a přenesení váhy, krok stranou; 
 na začátku točení jde pán před dámu. 
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Quickstep 
Quickstep je velmi živý a postupový tanec využívající velmi rychlé muziky. Hudba je psána v 4/4 rytmu 

a rytmizace figur je velmi různorodá: SS; QQS; SQQ; atd. Protože takty bývají figurami rozděleny a mnoho 
figur je delších než jeden takt, můžou se vyskytnout i další rytmizace figur: SQQS, SSQQS, Při pohledu na 
quickstep zjistíme 3 charakteristiky: tanečníci se pohybují diagonálně napříč parketem („podle parket"), 
jejich hlavy jsou stále ve stejné výšce (nedochází k žádnému zvyšování a snižování), a jejich nohy se dotýkají 
země jen velmi krátkou dobu - není to žádné klouzání se po podlaze, ale oddělené kroky. Nášlap pomalého 
(slow) kroku je přes patu a ostatní jsou ve zdvihu. 

Phase III 
FISHTAIL fishtail 
['fišteil] QQQQ;    Xib,sd,fwd,lk; 

Start in Banjo or Contra-Banjo position. 
♂ cross behind to turn right, small step side to completing 1/4 RF body turn, forward with left shoulder 

leading, lock behind; 
♀ cross in front to turn RF, small step side to completing 1/4 RF body turn, back with right shoulder 

leading, lock in front; Začíná v Banjo či Contra-Banjo pozici. 
♂ krok s křížením zadem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou s pokračo-

váním otočky až o 1/4, krok vpřed s levým ramenem vpředu, krok s křížením zadem (ne moc těsně); 
♀ krok s křížením předem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou a po-

kračováním otočky až o 1/4, krok vzad s pravým ramenem vpředu, krok s křížením předem (ne moc 
těsně);  

 je to progresivní figura (pohyb vpřed). 

HOVER hover 
['havә] SS;S    fwd,-,fwd&sd rise,-;rec,-, 

♂ step forward to Closed position, hold, step forward and side with rise, hold; recover forward to SCP, 
hold, 

♀ step back io Closed position, hold, step back and side with rise, hold; recover forward to SCP, hold, 
♂ krok vpřed do Closed pozice,-, krok diagonálně vpřed a stranou s vytáhnutím na špičky,-; přenesení váhy 

vpřed do SCP,-, 
♀ krok vzad do Closed pozice,-, krok diagonálně vzad a stranou s vytáhnutím na špičky,-; přenesení váhy 

vpřed do SCP,-, 
 HOVER končí v SCP, pokud není cuerováno jinak. 

HOVER FALL AWAY hover fallaway 
['havә 'fo:lә.wei] SS;S    fwd,-,fwd rise,-;rec,-, 

Start and finish in SCP. Trail foot free.  
♀♂  step forward, hold, step forward & rise, hold; recover back,hold, 

Figura začíná i končí v SCP. Špatná noha volná.  
♀♂  krok vpřed,-, krok vpřed s přitáhnutím špatné nohy a vytáhnutím na špičky,-; přenesení váhy zpět,-, 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED impetus SCP 
['impәtәs tu sema:i] SS;S    bk,-,cl trng RF,-;fwd,-, 

♂ step back turn 1/8 RF, hold, heel turn (3/8 RF), hold; step forward to SCP, hold, 
♀ step forward pivoting 1/2 RF, hold, step side & forward turn around the man, hold; step forward to SCP, 

hold, 
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♂ krok dozadu na paty (s natočením o asi 1/8 doprava),-, otočka na patách s přenesením váhy (o 3/8 

doprava),-; krok vpřed do SCP,-,  
♀ krok vpřed s otočením o 1/2 doprava,-, krok diagonálně vpřed a stranou s otočením okolo pána,-; krok 

vpřed do SCP,-, 
 první krok dámy by měl být do kroku partnera, jen pokud figura začíná v Closed pozici, z Banja je 1. 

krok okolo pána. 

SPIN TURN spin turn 
[spin tә:n] SS;S    bk piv,-,fwd rise,-;sd&bk,-, 

♂ step back turn 1/2 RF, hold, step forward & rise, hold; recover back & side, hold, 
♀  step forward turn 1/2 RF, hold, step back & brushing right to left, hold; step forward, hold, 
♂ krok vzad s otočením o 1/2 doprava,-, krok vpřed s vytáhnutím na špičky,-; přenesení váhy dozadu na 

levou,-, 
♀ krok vpřed s otočením o 1/2 doprava,-, krok vzad s vytáhnutím na špičky (pravou přitáhnout k levé až se 

dotknou),-; přenesení váhy dopředu na pravou,-, 
 obvykle začíná v Maneuver pozici (= pán se dívá do RLOD) a tím pádem končí v Pick Up (= pán se dívá 

do LOD), ale může se vyskytnout i OVER SPIN TURN a to značí, že skončí v Closed pozici (pán se dívá 
na zeď). Přetočení je na druhém kroku. 

TELEMARK telemark SCP 
[telema:k] SS;S    fwd trn,-,sd trn,-;sd&fwd,-, 

Přeřazen do phase IV. 

WHALETAIL whaletail 
['weilteil] QQQQ;QQQQ;    Xib,sd,fwd,lk;sd,cl,Xib,sd; 

Start in Banjo or Contra-Banjo position. 
♂ cross behind to turn right, small step side to completing 1/4 RF body turn, forward with left shoulder 

leading, cross behind; side to turn left, close to completing 1/4 LF body turn, cross behind to turn right, 
side to completing 1/4 RF body turn; 

♀  cross in front to turn RF,  small step side to completing 1/4 RF body turn,  back with right shoulder 
leading, cross in front; side to turn LF, close to completing 1/4 LF body turn, cross in front to turn RF, 
side to completing 1/4 RF body turn; Začíná v Banjo či Contra-Banjo pozici. 

♂ krok s křížením zadem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou 
s pokračováním otočky až o 1/4, krok vpřed s levým ramenem vpředu, krok s křížením zadem (ne moc 
těsně); krok stranou s malým pootočením těla doleva, přísun a přenesení váhy s pokračováním otočky až 
o 1/4, krok s křížením zadem s pootočením těla doprava, krok stranou s dotočením až o 1/4 (doprava); 

♀ krok s křížením předem (ne moc těsně) s malým pootočením těla doprava, malý krok stranou a 
pokračováním otočky až o 1/4, krok vzad s pravým ramenem vpředu, krok s křížením předem (ne moc 
těsně); krok stranou s malým pootočením těla doleva, přísun a přenesení váhy s pokračováním otočky až 
o 1/4, krok s křížením předem s pootočením těla doprava, krok stranou s dotočením až o 1/4 (doprava); 

 je to progresivní figura (pohyb vpřed) na dva takty. 

WHISK wjfiisk 
[wisk] SS;S    fwd,-,fwd&sd rise,-;Xib,-, 

♂ forward, hold, forward & side rise, hold; cross behind-continu ing rise, hold, 
♀ back, hold, back & side rise, hold; cross behind-continuing rise, hold, 
♂ krok vpřed,-, krok diag. vpřed a stranou s vytáhnutím na špičky,-; krok s křížením zadem až do úplného 

vytáhnutí na špičky,-, 
♀ krok vzad,-, krok diag. vzad a stranou s vytáhnutím na špičky,-; krok s křížením zadem až do úplného 

vytáhnutí na špičky,-, 
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WING wing 
[wig] SS;S    fwd,-,draw,-;tch,-, 

Start in SCP. Trail foot free. 
♂ step forward, hold, draw, hold; touch & turn upper part of body LF, hold, 
♀ step forward in front of man, hold, step forward around the man, hold; step forward to Sidecar, hold, 

Začíná v SCP. Spatná noha volná. 
♂ krok vpřed,-, pomalu přitáhnout levou nohu,-; TOUCH s malým pootočením horní části těla doleva,-, 
♀ krok vpřed před pána,-, krok vpřed s otočením okolo pána do protisměru,-; krok vpřed do Sidecar 

pozice,-, 
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Slow Two-Step 
Slow Two-Step je relativně nový rytmus v RD (od r. 1991) a opravdu nemá nic, společného s two-

stepem, jak ho známe z fáze I-III. Jedna z hlavních charakteristik slow-two stepu je, že je podobný Boleru a 
to tím, že první krok základních figur je vždy pohyb stranou. Rytmizace je oproti našemu známému two-
stepu: „slow, quick, quick", což je i rytmizace foxtrotu. Je to pomalý spíše romantický tanec a velmi dobře ho 
můžeme tancovat na pomalé muziky rumbového typu. Má také nějaké podobné prvky jako West Coast 
Swing, hlavně v tom, zeje to „slot-type" dance, kde se tanečník pohybuje stranou z cesty tanečnici. Je to 
tanec, při kterém se nemusíte tak přesně řídit vaším footworkem, ale naopak máte šanci více využít vašich 
tanečních schopností. Tento tanec používá i pohyb boky - ovšem ne přehnaný, jaký je u latinsko-amerických 
tanců, a má i něco z waltzu - jemný kyvadlový (kývavý) pohyb u některých figur. Mnoho z níže uvedených 
figur asi budete znát z u nás známého tance „Rachel's song". 

Phase III 
BASIC bas 
['beisik] SQQ;SQQ;    sd,-,Xib,rec;sd,-,Xib,rec; 

♀♂  step side, hold, cross in back, recover; step side, hold, cross in back, recover; 
 may be done in CP or BFLY. 
♀♂  pomalý krok stranou,-, krok s křížením zadem (je to více podobné kroku dozadu, jako v rumbovém 

BASICu, než zákroku v BALANCE ve waltzu, koleno by nemělo být ani uvolněné ani napnuté, ale něco 
mezi tím), přenesení váhy do Face pozice; to celé ještě jednou od druhé nohy; 

 figura se provádí v Closed nebo Butterfly pozici. 

SIDE BASIC sd bas 
[said 'beisik] SQQ;    sd,-,Xib,rec; 

Half a basic, starting with the lead foot free. 
První polovina basicu, začíná se vždy od správné nohy. 

BASIC ENDING bas end 
['beisik 'endiŋ] SQQ;    sd,-,Xib,rec; 

Half a basic, starting with the trail foot free. 
Druhá polovina basicu, začíná se vždy od špatné nohy. 

LUNGE BASIC lunge basic 
[landž 'beisik] SQQ;    lunge sd,-,rec,Xif; 

♀♂  side with slight lunge action, hold, recover, cross in front; 
♀♂  krok stranou do LUNGE,-, přenesení váhy zpět, krok s křížením předem (oba vnitřkem páru); 
 začíná do kterékoliv strany od příslušné nohy. 

OPEN BASIC open basic 
['oupәn 'beisik] SQQ;    sd,-,Xib,rec; 
♀♂ step side to Half Open (or Left Half Open) position, hold, cross behind, recover to face; 
♀♂  krok stranou s natočením do Half Open (nebo Left Half Open) pozice,-, krok s křížením zadem, 

přenesení váhy do Face pozice; 
 tato figura je něco mezi BREAKAWAY v two-stepu a HAND TO HAND v rumbě. Aby byla figura 

tančena na obě strany, musí být cuerováno buďto „both ways", nebo „twice". Protože slow two-step je 
tanec 
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romantický, měli by jste se i v Half Open pozici stále romanticky dívat na partnerku. Figura začíná ve Face 
pozici. 

TRAVELING CHASSES trav chasses 
[trævaliŋ 'šæse:s] SQQ;SQQ;    sd&fwdr,sd&fwd,cl;sd&fwd,-,sd&fwd,cl; 

From PU (man face LOD) position both hands joined down, 
♂ step side & forward DLC with right shoulder lead, hold, side & forward DLW, close; side & forward 

DLW, hold, side & forward DLC, close; 
♀ side & back DLC with left shoulder lead, hold, side & back DLW, close; side & back DLW, hold, side & 

back DLC, close; 
Začíná v Pick Up pozici (pán se dívá do LOD), ruce jsou spojeny a volně svěšeny dolů. 

♂ krok diagonálně vpřed a stranou s pravým ramenem vpřed,-, krok diagonálně vpřed a stranou (směrem ke 
zdi), přísun a přenesení váhy; krok diagonálně vpřed a stranou (směrem ke zdi) s levým ramenem vpřed,-
, krok diagonálně vpřed a stranou (směrem do centra), přísun a přenesení váhy; 

♀ krok diagonálně vzad a stranou s pravým ramenem napřed,-, krok diagonálně vzad a stranou (směrem ke 
zdi), přísun a přenesení váhy; krok diagonálně vzad a stranou (směrem ke zdi) s levým ramenem napřed,-
, krok diagonálně vzad a stranou (směrem do centra), přísun a přenesení váhy; 

UNDERARM TURN underarm trn 
[andә'a:m tә:n] SQQ;    sd,-,Xib,rec; (lady:sd,-,trn RF,rec;) 

♂ side basic; (lead hands are joint up palm-to-palm) 
♀ step side & turn 1/4 RF, hold, step thru & turn 1/2 RF, recover and turn to face; 
♂ první polovina BASICu; (spojené vedoucí ruce se nepouští) 
♀ krok stranou s natočením do směru tance,-, levou nohou krok do LOD s točením doprava o 1/2, přenesení 

váhy na pravou nohu s dotočením čelem k partnerovi; 
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Cha-Cha 
Taneční držení a základní krok: Základní taneční držení pro tanec Cha-Cha je Butterfly pozice, při které 

stojíme kousek od sebe a spojené ruce držíme tak, abychom lokty měli zhruba ve výši ramen a dlaně pouze 
nepatrně výše. Základní rytmus u tance Cha-cha je Q,Q,Q/&,Q; tzn. dva kroky pomalé, dva rychlé a jeden 
pomalý. Kroky u Cha-Chy se jdou následovně: Došlápneme plnou vahou na špičku mírně pokrčené nohy, 
dále přes chodidlo na patu a postupně rovnáme nohu v koleni i v kyčli. Takto se snažíme chodit všechny 
kroky. 

Phase III 
BASIC basic 
[beisik] QQQ/&Q;QQQ/&Q;    fwd,rec,sd/cl,sd;bk,rec,sd/cl,sd; 

♂ step forward left, recover right, step side left/close right, step side left; step back right, recover left, step 
side right/close left, step side right; 

♀ step back right, recover left, step side right/close left, step side right; step forward left, recover right, step 
side left/ close right, step side left; 

♂ krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok stranou levou/přísun a přenesení váhy na pravou, 
krok stranou levou; krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok stranou pravou/přísun a 
přenesení váhy na levou, krok stranou pravou; 

♀ krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok stranou pravou/přísun a přenesení váhy na levou, 
krok stranou pravou; krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok stranou levou/přísun a 
přenesení váhy na pravou, krok stranou levou; 

FORWARD BASIC fwd basic 
['fo:wәd 'beisik] QQQ/&Q;    fwd,rec,bk/cl,bk; 

♂ step forward left, recover right, step back right/close right, step back left; 
♀ step back right, recover left, step forward right/close left, step forward right; 
♂ krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok dozadu levou/přísun a přenesení váhy na pravou, 

krok dozadu levou;  
♀ krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok dopředu pravou/přísun a přenesení váhy na levou, 

krok dopředu pravou;  
 Obvykle se tančí v zavřené pozici. Může se však tančit i v otevřené, potom oba začínají dopředu. 

BACK BASIC bk basic 
[bæk 'beisik] QQQ/&Q;    bk,rec,fwd/cl,fwd; 

♂ step back right, recover left, step forward right/close left, step forward right; 
♀ step forward left, recover right, step back left/close right, step back left; 
♂ krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok dopředu pravou/přísun a přenesení váhy na levou, 

krok dopředu pravou;  
♀ krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok dozadu levou/přísun a přenesení váhy na pravou, 

krok dozadu levou;  
 Obvykle se tančí v zavřené pozici. Může se však tančit i v otevřené, potom oba začínají dozadu. 

BREAK (To Position) break (to position) 
[breik] QQQ/&Q;    bhd,rec,fwd/cl,fwd; 

♀♂  cross behind turning to position, recover, step forward/close, step forward; 
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♀♂  křížení zadem a natočení do dané pozice, přenesení váhy, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok 

dopředu;  
 Může začínat od obou nohou, často můžete též slyšet nápovědu back break. 

OPEN BREAK open break 
['әupn breik] QQQ/&Q;    rk apt,rec,sd/cl,sd; 

From facing position. 
♀♂  rock apart with extending free arm up, recover and lowering free arm, step side/close, step side; 

Z pozice čelem k sobě. 
♀♂ tvrdý krok od sebe (rock) do Left Open pozice a během toho volnou ruku vystřelit nahoru, přenesení 

váhy zpět a přitom volnou ruku dáváme pomalu dolů a do strany, krok stranou/přísun a přenesení váhy, 
krok stranou;  

 Poslední krok může být s lehkým točením od partnera. 

CHASE chase 
[čeis] QQQ/&Q;QQQ/&Q;QQQ/&Q;QQQ/&Q;    4x fwd trn,rec,fwd/cl,fwd;;;; 

♂ forward & turn 1/2 right, recover, forward/close, forward; forward & turn 1/2 left, recover, 
forward/close, forward; forward & turn 1/2 right, recover, forward/close, forward;; forward & turn 1/2 
left, recover, forward/close, forward; 

♀ back, recover, forward/close, forward; forward & turn 1/2 right, recover, forward/close, forward; 
forward & turn 1/2 left, recover, forward/close, forward; forward, recover, hack/close back; 

♂ krok levou nohou dopředu s otočením o 1/2 doprava, přenesení váhy, krok dopředu/přísun a přenesení 
váhy, krok dopředu; krok pravou nohou dopředu s otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, krok 
dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; krok levou nohou dopředu s otočením o 1/2 doprava, 
přenesení váhy, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; krok pravou nohou dopředu s 
otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; 

♀ pravou krok dozadu, vrátit váhu, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; krok levou nohou 
dopředu s otočením o 1/2 doprava, přenesení váhy, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; 
krok pravou nohou dopředu s otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, krok dopředu/přísun a přenesení 
váhy, krok dopředu; levou nohou krok dopředu, vrátit váhu, krok dozadu/přísun a přenesení váhy, krok 
dozadu; 

 Figura začíná i končí čelem k partnerovi. Dle nových definic se pán točí pouze na první dva takty. 
Zbytek tančí forward a back basic. 

CRAB WALKS crab walks 
[kræb wo:ks] QQQ/&Q;QQQ/&Q;    xif,sd,xif/sd,xif;sd,xif,sd/xif,sd; 

♀♂  crossing in front, side, cross/side, cross; side, cross, side/cross, side; 
♀♂  křížení předem, krok stranou, křížení předem/krok stranou, křížení předem; krok stranou, křížení 

předem, krok stranou/křížení předem, krok stranou; 
 Většinou se začíná špatnou nohou. Dělá se v Glose nebo Butterfly pozici. Tělo od pasu nahoru je stále 

natočeno k sobě, hlava je otočena do směru pohybu. Od pasu dolů se při křížení natáčíme do směru 
pohybu, při kroku stranou jsme rovnoběžně s partnerem. Crab walks se mohou chodit na obě strany, vždy 
začínají křížením předem. 

CUCARACHA cucaracha 
[ku'karača] QQQ/&Q;    sd,rec,cl/stp,stp; 

♀♂  side, recover, close/step, step; 
♀♂  krok stranou, vrácení váhy, přísun a přenesení váhy/(na místě) krok, krok; 
 Může začínat libovolnou nohou. Pokud začínáme figuru z close pozice, první krok je mírně od sebe. 
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FENCE LINE fence line 
[fens lain] QQQ/&Q;    thr,rec,sd/cl,sd; 

♀♂  lunge thru, recover, side/close, side; 
♀♂ křížení předem (došlapujeme na pokrčenou nohu tak, aby ohnuté koleno směřovalo do směru tance - 

lunge), vrátit váhu, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou; P3T Může začínat libovolnou 
nohou. 

HAND TO HAND hand to hand 
[hænd tu hænd] QQQ/&Q;    bhd,rec,sd/cl,sd; 

♀♂  cross behind to Open (Left Open), recover, side/close, side; 
♀♂  křížení zadem do Open nebo Left Open pozice (záleží na tom kterou začínáme nohou), vrácení váhy, 

v pozici čelem k sobě krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

LARIAT lariat 
[læ'riet] QQQ/&Q;QQQ/&Q;    in place stp,stp,stp/stp,stp;in place stp,stp,stp/stp,stp; 

♂ in place step, step, step/step, step; step, step, step/step, step; 
♀ circle around man clockwise forward, forward, forward/close, forward; forward, forward, 

forward/close, side; end in facing position. 
♂ šlape na místě na dva čačové takty a vede dámu levou rukou;; 
♀ obchází okolo pána vlevo (minou se pravými rameny) na dva zákl. čačové takty (krok dopředu, krok 

dopředu, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; krok dopředu, krok dopředu, krok dopře-
du/přísun a přenesení váhy, krok stranou;);; 

 Tato figura má mnoho variací. Může mít jinou počáteční pozici, jinou práci rukou, jiné kroky pro pána, 
obcházení na druhou stranu, použití jiné doby, atd. Jediné dané je, že pán se netočí. 

NEW YORKER new yorker 
[nju: jo:kә] QQQ/&Q;    thr,rec,sd/cl,sd; 

♀♂  step thru to Open (Left Open), recover, side/close, side; 
♀♂  křížení předem do Open nebo Left Open pozice (záleží na tom, kterou začínáme nohou), vrácení váhy, v 

 pozici čelem k sobě krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

SHOULDER TO SHOULDER shoulder to shoulder 
['šәuldә tu šәuldә] QQQ/&Q;    rk fwd,rec,sd/cl,sd; 

From Butterfly position 
♀♂  man cross in front and lady behind, recover, side/close, side; 

Z Butterfly posice  
♀♂  pán kříží předem dáma zadem do Butterfly Banjo (Sidecar) pozice (podle toho, kterou začínáme nohou), 

vrátit váhu, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

SIDE WALKS sd walks 
[said wo:ks] QQQ/&Q;QQQ/&Q;    sd,cl,sd/cl,sd;cl,sd,cl/sd,cl; 

In facing position. 
♀♂  side, close, side/close, side; close, side, close/side, close; V pozici čelem k sobě. 
♀♂  krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou; přísun a 

přenesení váhy, krok stranou, přísun a přenesení váhy/krok stranou, přísun a přenesení váhy; 
 Mohou se tančit na obě strany, první krok je vždy stranou. 



CHA-CHA — PHASE III 69 

SLIDING DOOR sliding door 
[slaidiŋ do:r] QQQ/&Q;    rk apt,rec,xif/sd,xif; 

Partners starts facing same direction 
♀♂  rock apart, recover releasing hands, cross in front with change side/side, cross in front; 

Figura se tančí z pozice, kdy oba partneři jsou čelem do stejného směru. 
♀♂  tvrdý krok od sebe (rock), vrácení váhy, křížení předem - dáma jde před pánem a vzájemně si vymění 

strany (stále jsou čelem do stejného směru)/krok na stranu, křížení předem;  
 Může začínat libovolnou nohou, vždy však to vnější v páru. 

SPOT TURN spot trn 
[spot ta:n] QQQ/&Q;    xif trn,rec trn,sd/cl,sd; 

♀♂  cross in front turning on crossing foot, recover turning, step side/close, side; 
♀♂  volnou nohou křížení předem s točením se na na této noze, vrácení váhy s dotočením se o 360°, krok 

stranou/ přísun a přenesení váhy, krok stranou;  
 Může začínat libovolnou nohou. Začínáme-li levou nohou, točíme se doprava a naopak, od pravé nohy se 

točíme doleva. 

TRAVELING DOOR traveling door 
[trasvliŋ do:] QQQ/&Q;    sd,rec,xif/sd,xif; 

In facing position 
♀♂ rock side, recover, cross in front/side, cross in front; 

V pozici čelem k sobě. 
♀♂ tvrdý krok na stranu (rock), vrácení váhy, křížení předem/krok stranou, křížení předem;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

WALK walk 
[wo:k] QQQ/&Q;    fwd,fwd,fwd/cl,fwd; 

♀♂ forward, forward, forward/close, forward; 
♀♂  krok dopředu, krok dopředu, krok dopředu/přísun a přenesení váhy, krok dopředu; 
 Může začínat od obou nohou. 

WHIP whisk 
[wip] QQQ/&Q;    bk trn,rec,sd/cl,sd 

♂ back right & 1/4 turn left, recover & turn 1/4 left, side/close, side; 
♀ forward left outside man's left side, forward & 1/2 turn, side/close, side; 
♂ krok dozadu pravou s otočením o 1/4 doleva, vrátit váhu a pokračovat v točení o 1/4 doleva, krok 

stranou/přísun a přenesení váhy, krok stranou; 
♀ dopředu levou kolem pánovi levé strany, dopředu pravou s točením o 1/2 doleva, krok stranou/přísun a 

přenesení váhy, krok stranou;  
 Vždy začínáme špatnou nohou, figura většinou končí v Butterfly pozici čelem do opačného směru než 

jsme začínali. 
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Rumba 
Taneční držení a základní krok: Taneční držení i způsob tance je úplně stejný jako pro rytmus Cha-Cha. 

Jediná změna je v tanečním rytmu. 
Srovnání rytmů: 

Cha-cha Rumba 
Quick =     Quick 
Quick =     Quick 
Quick/& Quick =     Slow 

Z této tabulky je tedy zřejmé, že Rumbaje téměř stejná jako Cha-Cha, s tím rozdílem, že místo posledních tří 
kroků v Cha-Che, tančíme v rumbě jeden pomalý krok. Základní rytmus Rumby je tedy dva rychlé kroky a 
jeden pomalý (Q,Q,S;). 

Phase III 
BASIC basic 
['beisik] QQS;QQS;    fwd,rec,sd,-;bk,rec,sd,-; 

♂ step forward left, recover right, step side left,-; step back right, recover left, step side right,-; 
♀ step back  right, recover left, step side right,-; step forward left, recover right, step side left,-; 
♂ krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok stranou levou,-; krok dozadu pravou, přenesení váhy 

na levou, krok stranou pravou,-;  
♀ krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok stranou pravou,-; krok dopředu levou, přenesení váhy 

na pravou, krok stranou levou,-; 

FORWARD BASIC fwd basic 
['fo:wәd 'beisik] QQS;    fwd,rec,bk,-; 

♂ step forward left, recover right, step back left,-; 
♀  step back right, recover left, step forward right,-; 
♂ krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok dozadu levou,-; 
♀ krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok dopředu pravou,-; 
 Obvykle se tančí v zavřené pozici. Může se však tančit i v otevřené, potom oba začínají dopředu. 

BACK BASIC bk basic 
[baek 'beisik] QQS;    bk,rec,fwd,-; 

♂ step back right, recover left, step forward right,-; 
♀ step forward left, recover right, step back left,-; 
♂ krok dozadu pravou, přenesení váhy na levou, krok dopředu pravou,-; 
♀ krok dopředu levou, přenesení váhy na pravou, krok dozadu levou,-; 
 Obvykle se tančí v zavřené pozici. Může se však tančit i v otevřené, potom oba začínají dozadu. 

BREAK (To Position) bk break 
[breik] QQS;    bhd,rec,fwdr; 

♀♂  cross behind turn to L OP/OP, recover to position, step forward,-; 
♀♂  křížení zadem, přenesení váhy a natočení do napovězené pozice, krok dopředu,-; 
 Můžeme začínat libovolnou nohou, často můžete též slyšet nápovědu back break. 
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OPEN BREAK open break 
['әupn breik] QQS;    rk apt,rec,sd,-; 

from facing position. 
♀♂  rock apart, recover, step side,-; 

Z pozice čelem k sobě. 
♀♂  tvrdý krok od sebe (rock) do Left Open pozice a během toho volnou ruku vystřelit nahoru, přenesení 

váhy zpět a přitom volnou ruku dáváme pomalu dolů a do strany, krok stranou,-;  
 Poslední krok může být s lehkým točením od partnera. 

CHASE chase 
[čeis] QQS;QQS;QQS;QQS;    fwd trn,rec,fwd,-;2x fwd trn,rec,fwd,-;;fwd trn,rec,fwd,-; 

♂ forward & turn 1/2 right, recover, forward,-; forward & turn 1/2 left, recover, forward,-; forward & turn 
1/2 right, recover, forward,-; forward & turn 1/2 left, recover, forward,-; 

♀ back, recover, forward,-; forward & turn 1/2 right, recover, forward,-; forward & turn 1/2 left, recover, 
forward,-; forward, recover, back,-; 

♂ krok levou nohou dopředu s otočením o 1/2 doprava, přenesení váhy, krok dopředu,-; krok pravou nohou 
dopředu s otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, krok dopředu,-; krok levou nohou dopředu s otočením 
o 1/2 doprava, přenesení váhy, krok dopředu,-; krok pravou nohou dopředu s otočením o 1/2 doleva, 
přenesení váhy, krok dopředu,-;  

♀ pravou krok dozadu, vrátit váhu, krok dopředu,-; krok levou nohou dopředu s otočením o 1/2 doprava, 
přenesení váhy, krok dopředu,-; krok pravou nohou dopředu s otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, 
krok dopředu,-; levou nohou krok dopředu, vrátit váhu, krok dozadu,-;  

 Figura začíná i končí čelem k partnerovi. Dle nových definic se pán točí pouze na první dva takty. 
Zbytek tančí forward a back basic. 

CRAB WALKS crab walks 
[kræb wo:ks] QQS;QQS;    xif,sd,xif,-;sd,xif,sdr; 

♀♂  crossing in front, side, cross,-; side, cross, side,-; 
♀♂  křížení předem, krok stranou, křížení předem,-; krok stranou, křížení předem, krok stranou,-; 
 Dělá se v close nebo Butterfly pozici. Tělo od pasu nahoru je stále natočeno k sobě, hlava je otočena do 

směru pohybu. Od pasu dolů se při křížení natáčíme do směru pohybu, při kroku stranou jsme 
rovnoběžně s partnerem. Crab walks se mohou chodit na obě strany, vždy začínají křížením předem. 

CUCARACHA cucaracha 
[ku'karača] QQS;    sd,rec,cl,-; 

♀♂  side, recover, close,-; 
♀♂  krok stranou, vrácení váhy, přísun a přenesení váhy,-; 
 Může začínat libovolnou nohou. Pokud začínáme figuru z close pozice, první krok je mírně od sebe. 

FENCE LINE fence line 
[fens lain] QQS;    thr,rec,sd,-; 

♀♂ lunge thru, recover, side,-; 
♀♂ křížení předem (došlapujeme na pokrčenou nohu tak, aby ohnuté koleno směřovalo do směru tance - 

lunge), vrátit váhu, krok stranou,-;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

HAND TO HAND hand to hand 
[hasnd tu hasnd] QQS;    bhd,rec,sd,-; 

♀♂ cross behind to Open (Left Open), recover, side,-; 
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♀♂ křížení zadem do Open nebo Left Open pozice (záleží na tom kterou začínáme nohou), vrácení váhy, 

v pozici čelem k sobě krok stranou,-; 1ST Může začínat libovolnou nohou. 

LARIAT lariat 
[læ'riet] QQS;QQS;    in place stp,stp,stp,-;stp,stp,stp,-; 

♂ in place step, step, step,-; step, step, step,-; 
♀  circle around man clockwise forward, forward, forward,-; forward, forward, side,-; end in facing 

position 
♂ šlape na místě na dva rumbové takty a vede dámu levou rukou;; 
♀ obchází okolo pána vlevo (minou se pravými rameny) na dva zákl. rumbové takty (krok dopředu, krok 

dopředu, krok dopředu,-; krok dopředu, krok dopředu, krok stranou,-;);;  
 Tato figura má mnoho variací. Může mít jinou počáteční pozici, jinou práci rukou, jiné kroky pro pána, 

obcházení na druhou stranu, použití jiné doby, atd. Jediné, co je dané je, že pán se netočí. 

NEW YORKER new yorker 
[nju: jo:kә] QQS;    thr,rec,sd,-; 

♀♂  step thru to Open (Left Open), recover, side,-; 
♀♂  křížení předem do Open nebo Left Open pozice (záleží na tom, kterou začínáme nohou), vrácení váhy, v 

Butterfly pozice krok stranou,-;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

PROGRESSIVE WALKS (Forward or Back) progressive walks 
[progresiv wo:ks] QQS;    fwd,fwd,fwd,-; or bk,bk,bk,-; 

♀♂  forward, forward, forward,-; or back, back, back,-; 
♀♂  krok dopředu, krok dopředu, krok dopředu,-; nebo krok dozadu, krok dozadu, krok dozadu,-; 

SHOULDER TO SHOULDER shoulder to shoulder 
['šәulda tu 'šәulda] QQS;    rk fwd,rec,sd,-; 

From Butterfly position.  
♀♂ man cross in front and lady behind, recover, side,-; 

Z Butterfly pozice.  
♀♂  pán kříží předem dáma zadem do Butterfly Banjo (Sidecar) pozice (podle toho, kterou začínáme nohou), 

vrátit váhu, krok stranou,-; 
 Může začínat libovolnou nohou. 

SIDE WALKS sd walks 
[said wo:ks] QQS;QQS;    sd,cl,sd,-;cl,sd,cl,-; 

In facing position.  
♀♂ side, close, side,-; close, side, close,-; 

Ve pozici čelem k sobě.  
♀♂  krok stranou, přísun a přenesení váhy, krok stranou,-; přísun a přenesení váhy, krok stranou, přísun a 

přenesení váhy,-;  
 Mohou se tančit na obě strany, první krok je vždy stranou. 

SLIDING DOOR sliding door 
[slaidiŋ do:r] QQS;    rk apt,rec,xif,-; 

Partners starts facing same direction 
♀♂  rock apart, recover releasing hands,cross in front with change side,-;  

Figura se tančí z pozice, kdy oba partneři jsou čelem do stejného směru. 
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♀♂  tvrdý krok od sebe (rock), vrácení váhy, křížení předem (dáma jde před pánem) a vzájemně si vyměníme 

strany (stále jsme čelem do stejného směru),-;  
 Může začínat libovolnou nohou, vždy však tou vnější v páru. 

SPOT TURN spot trn 
[spot tә:n] QQS;    xif trn,rec trn,sd,-; 

♀♂  cross in front turning on crossing foot, recover turning, step side,-; 
♀♂  volnou nohou křížení předem s točením se na na této noze, vrácení váhy s dotočením se o 360°, krok 

stranou,-;  
 Může začínat libovolnou nohou. Začínáme-li levou nohou, točíme se doprava a naopak, od pravé nohy se 

točíme doleva. 

DOOR traveling door 
[do] QQS;    sd.rec.xif,-; 

In facing position.  
♀♂  rock side, recover, cross in front,-; 

V pozici čelem k sobě. 
♀♂  tvrdý krok na stranu (rock), vrácení váhy, křížení předem,-;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

WHIP whip 
[wip] QQS;    bk trn,rec,sd,-; 

♂ back right & 1/4 turn left, recover & turn 1/4 left, side,-; 
♀ forward left outside man's left side, forward & 1/2 turn, side,-; 
♂ krok dozadu pravou s otočením o 1/4 doleva, vrátit váhu a pokračovat v točení o 1/4 doleva, krok 

stranou,-; 
 Vždy začínáme špatnou nohou, figura obvykle končí v Butterfly pozici čelem do opačného směru než 

jsme začínali. 
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Tango Argentina 
Taneční držení a základní krok: Tanečním držením v Tangu je trochu upravená Closed pozice. První 

změnou je to, že se snažíme zaklonit co nejvíce od sebe. Dále dáma nemá svou levou ruku položenou pánovi 
na rameni, ale má dlaň vodorovně nataženou a opřenou palcovou hranou o pánovo rameno. Nohy jsou mírně 
pokrčené v kolenou a to po celou dobu tance (jako bychom měli příliš nízký strop). 

Základní krok je SS;QQS; ale většina figur má rytmus jiný a základní rytmus vzniká jejich skládáním. 
Kroky došlapujeme přes patu na špičku. Celou dobu tančíme s pokrčenými koleny v mírném podřepu. 

Phase III 
CORTE corte 
[ko:te] S    bk&sd,-, 

♂ step back and side on left using lowering action with supporting leg relaxed,-, 
♀  step forward and side on right using lowering action with supporting leg relaxed,-, 
♂ jde krok dozadu a do strany levou nohou (při došlápnutí nohu mírně pokrčí a volnou nohu nechá volně 

nataženou),-,  
♀ jde krok dopředu a do strany pravou nohou (při došlápnutí nohu mírně pokrčí a volnou nohu nechá volně 

nataženou),-,  
 Většinou se tančí z Closed pozice. 

CRISS CROS criss X 
[kris kros] SS;QQS    sdfefwd,-,thr swvl,-;thr,sd,draw,-; 

♂ side and forward left to Semi-Closed position,-, thru right swivel to Reverse Semi-Closed position,-; thru 
left, side right to Closed position, draw; 

♀  side and forward,-,thru left swiwel to Reverse Semi-Closed position,-; thru, side, draw; 
♂  Levou do strany a dopředu do Semi-Closed pozice,-, pravou křížit středem páru a přitom se otočit tělem 

doprava do Reverse Semi-Closed pozice,-; křížit levou středem páru, pravou na stranu a natočíme se do 
Closed pozice, přitáhneme levou nohu k pravé špičkou po zemi bez přenesení váhy (draw),-;  

♀ pravou do strany a dopředu,-, levou křížíme středem páru a tělo točíme doleva do Reverse Semi-Closed 
pozice,-; pravou křížíme středem páru, levou na stranu, pravou přitáhneme špičkou po zemi bez 
přenesení váhy (draw),-; 

GAUCHO TURN qaucho trn (+ number of steps) 
[gaučo tә:n] QQ    rk fwd trn,rec bk trn, 

♂ rock forward left, recover with 1/4 left turn, 
♀ rock back right, recover with 1/4 left turn, 
♂ jde tvrdý krok dopředu (rock), vrácení váhy zpět s otočkou o 1/4 doleva,  
♀ jde tvrdý krok dozadu (rock), vrácení váhy zpět s otočkou o 1/4 doleva, 
 Většinou se tančí z close pozice. Tato figura velmi často pokračuje až do otočení o celou otáčku na 

napovězený počet kroků. Časování musí být přesně podle hudby, nejen sudý počet dob a kroků. 

SERPIENTE serpiente 
[sә:piente] QQQQ; QQQQ;    sd,bhd,fan,bhd;sd,thr,fan,thr; 

♀♂  side, behind, fan away center of couple, behind; side, thru, fan to center of couple, thru; 
♀♂  krok stranou volnou nohou, křížení zadem, opíšeme oblouk volnou nohou od středu páru ven (fan), 

křížení zadem; krok stranou, křížení středem páru, oblouk volnou nohou do středu páru, křížení středem 
páru do původního směru pohybu.  

 Většinou se tančí z close pozice. Časování může být jiné, poslední krok může být částí následující figury. 
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SIDE CORTE sd corte 
[said ko:te] S    sd corte,-, 

♀♂  step side with flexing supporting knee and turning to Reverse Semi-Closed, other leg extended with toe 
pointing to floor,-,  

♀♂  krok na stranu s pokrčením kolena a otočením se do Reverse Semi-Closed pozice (druhou nohu 
natáhneme a špičkou se dotýkáme podlahy - point),-, 

TANGO DRAW      tango draw 
[tango dro:] QQS;    fwd.fwd&sd.draw,-; 

♂ forward, forward and side, draw,-; 
♀ back, back and side, draw,-; 
♂ jde dopředu, dopředu a na stranu, přitáhne nohu špičkou po zemi bez přenesení váhy (draw),-; 
♀ jde dozadu, dozadu a na stranu, přitáhne nohu špičkou po zemi bez přenesení váhy (draw),-; 
 Obvykle v close pozici. Draw může přesahovat přes poslední dvě doby. 

TELEMARK TO SCP telemark SCP 
[telema:k tu sema:i] QQS;    fwd trn,sd&trn,sd&fwd,-; 

From Closed position, 
♂ forward left commencing to turn left, side right continuing turn, side and forward left to Semi-Closed 

position,-; 
♀ back right commencing to turn left bringing left beside right with no weight, turn left face on right heel 

(heel turn) and change weight to left, step side and forward to Semi-Closed position,-; 
V zavřené pozici, 

♂ levou krok dopředu a začíná se točit doleva, pravou do strany a pokračuje v točení, levou do strany a 
dopředu (tak aby skončil v Semi-Glosed pozici),-;  

♀ pravou krok dozadu a, začne se točit doleva a přitom přitáhne levou nohu k pravé bez přenesení váhy, 
točí se doleva na patě pravé nohy (heel turn) a přenese váhu na levou nohu, pravou krok dopředu a do 
strany (tak aby skončila v Semi-Closed pozici),-;  

 normálně se točíme o 3/4. 

WALK walk 
[wo:k] SS;    fwd,-,fwd,-; 

♂ forward left slightly across the right,-, forward rigt slightly to the side,-; 
♀ back right slightly behind the left,-, back left slightly to the side,-; 
♂ levou dopředu a mírně kříží před pravou,-, pravou dopředu a mírně do strany,-; 
♀ pravou dozadu a mírně kříží za levou,-, levou dozadu a mírně do strany,-; 

WHISK whisk 
[wisk] QQS;    fwd,fwd&sd,XIB,-; 

♀♂  man forward and lady back, step side, behind,-;  
♀♂  pán krok dopředu a dáma dozadu, krok stranou, křížení zadem,-; 
 Křížení zadem je výraznější než ve waltzu (špičky asi 10cm od sebe), tango whisk jsou tři oddělené 

kroky, tzn. nemá rise. 
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Mambo 
Taneční držení a základní krok: Základní taneční držení je modifikovaná Close pozice, a to tak, že stojíme 
rovně, nezakláníme se a jsme asi 15 cm od sebe. Jinak je držení stejné. 
Rytmus je stejný jako u rumby, jen je rychlejší. Došlapujeme pokud možno přes špičku až na patu do  
ropnuté  nohy. 

Phase III 
BACK BREAK bk break 
[bæk breik] QQS;    bhd.rec.fwd,-; 

From facing position.  
♀♂ cross behind to Open position, recover, forward,-; 

Z pozice čelem k sobě.  
♀♂ křížení zadem a natočení se do Open pozice, vrácení váhy, krok dopředu,-; 

BASIC basic 
['beisik] QQS; QQS;    fwd,rec,sd,-;bk,rec,sd,-; 

♂ forward, recover, side,-; back, recover, side,-; 
♀ back, recover, side,-; forward, recover, side,-; 
♂ krok dopředu, vrátit váhu,krok stranou,-; krok dozadu, vrátit váhu, krok stranou,-; 
♀ krok dozadu, vrátit váhu, krok stranou,-; krok dopředu, vrátit váhu, krok stranou,-; 

BACK BASIC bk basic 
[bæk 'beisik] QQS;    bk,rec,fwd,-; 

♂ back right, recover left, forward right,-; 
♀ forward left, recover right, back left,-; 
♂ pravou krok dozadu, vrátit váhu, pravou krok dopředu,-;  
♀ levou krok dopředu, vrátit váhu, levou krok dozadu,-; 
 figura se většinou tančí z pozice čelem k sobě. Pokud ji tančíme z pozice otevřené, začíná pro oba 

krokem dozadu. 

FORWARD BASIC fwd basic 
[fo:wәd 'beisik] QQS;    fwd,rec,bk,-; 

♂ forward left, recover right, back left,-; 
♀ back right, recover left, forward right,-; 
♂ levou krok dopředu, vrátit váhu, levou krok dozadu,-;  
♀ pravou krok dozadu, vrátit váhu, pravou krok dopředu,-; 
 figura se většinou tančí z pozice čelem k sobě. Pokud ji tančíme z pozice otevřené, začíná pro oba 

krokem dopředu. 

CHASE chase 
[čeis] QQS;QQS;QQS;QQS;    fwd trn,rec,fwd;2x fwd trn,rec,fwd,-;;fwd trn,rec,fwd,-; 

♂ forward & turn 1/2 right, recover, forward,-; forward & turn 1/2 left, recover, forward,-; forward & turn 
1/2 right, recover, forward,-; forward & turn 1/2 left, recover, forward,-; 

♀ back, recover, forward,-; forward & turn 1/2 right, recover, forward,-; forward & turn 1/2 left, recover, 
forward,-; forward, recover, bach,-; 

♂ krok levou nohou dopředu s otočením o 1/2 doprava, přenesení váhy, krok dopředu,-; krok pravou nohou 
dopředu s otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, krok dopředu,-; krok levou nohou dopředu s otočením 
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o 1/2 doprava, přenesení váhy, krok dopředu,-; krok pravou nohou dopředu s otočením o 1/2 doleva, 
přenesení váhy, krok dopředu,-;  

♀ pravou krok dozadu, vrátit váhu, krok dopředu,-; krok levou nohou dopředu s otočením o 1/2 doprava, 
přenesení váhy, krok dopředu,-; krok pravou nohou dopředu s otočením o 1/2 doleva, přenesení váhy, 
krok dopředu,-; levou nohou krok dopředu, vrátit váhu, krok dozadu,-;  

 Figura začíná i končí čelem k partnerovi. Dle nových definic se pán točí pouze na první dva takty. 
Zbytek tančí forward a back basic. 

NEW YORKER new yorker 
[nju: jo:kә] QQS;    thr,rec,sd,-; 

♀♂  step thru to Open (Left Open), recover, side,-; 
♀♂  křížení předem do Open nebo Left Open pozice (záleží na tom, kterou začínáme nohou), vrácení váhy, 

v pozici čelem k sobě krok stranou,-;  
 Může začínat libovolnou nohou. 

SPOT TURN spot trn 
[spot tә::n] QQS;    xif trn,rec trn,sd,-; 

♀♂  cross in front turning on crossing foot, recover turning, step side,-; 
♀♂  volnou nohou křížení předem s točením se na na této noze, vrácení váhy s dotočením se o 360°, krok 

stranou,-;  
 Může začínat libovolnou nohou. Začínáme-li levou nohou, točíme se doprava a naopak, od pravé nohy se 

točíme doleva. 

OPEN BREAK open break 
['әupn breik] QQS;    rk apt,rec,sd,-; 

from facing position.  
♀♂ rock apart, recover, step side,-; 

Z pozice čelem k sobě.  
♀♂ tvrdý krok od sebe (rock) do Left Open pozice a během toho volnou ruku vystřelit nahoru, přenesení 

váhy zpět a přitom volnou ruku dáváme pomalu dolů a do strany, krok stranou,-;  
 Poslední krok může být s lehkým točením od partnera. 
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Rejstřík 
Two Step - Phase I 
AWAY AND TOGETHER, 14 

BACK (Step), 14 
BACK TWO STEP, 14 
BALANCE (Forward and Back), 14 
BALANCE (One Step), 14 
BALANCE (Side), 15 
BASIC TWO STEP, 15 
BEHIND, 15 
BOX, 15 

CHUG, 15 
CIRCLE AWAY, 15 
CIRCLE AWAY AND TOGETHER, 15 
CLOSE, 15 
CROSS, 16 
CROSS BEHIND, 16 
CROSS IN BACK, 16 
CROSS IN FRONT, 16 
CROSS LEFT IN BACK, 16 
CROSS LEFT IN FRONT, 16 
CROSS RIGHT IN BACK, 16 
CROSS RIGHT IN FRONT, 16 

FACE, 16 
FORWARD (Step), 16  
FORWARD TWO STEP, 16 

GLIDE, 16  

LADY UNDER, 16  

MAN UNDER, 16  

PICKUP, 17 

RECOVER, 17  
REVERSE BOX, 17  
ROCK, 17  
RUN, 17 

SIDE (Step), 17 
SIDE TWO STEP, 17 
SIDE TWO STEP APART AND TOGETHER, 17 
SLIDE, 18 
STEP, 18 
STOMP, 18 
STRUT, 18 

THRU, 18 

WALK, 18 
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Two Step - Phase II 
AWAY STEP STEP, 18 

BACK HITCH FOUR, 23  
BACK LOCK BACK, 18  
BACK-TO-BACK, 19  
BASKETBALL TURN, 19  
BOX LEFT TURNING, 19  
BOX RIGHT TURNING, 19  
BREAKAWAY, 20  
BROKEN BOX, 20 

CHANGE SIDES, 20 
CHARLESTON, 20 
CHECK, 20 
CIRCLE BOX, 20 
CIRCLE CHASE, 21 
CIRCLE PICKUP, 21 
CROSS WALK, 21 
CUT, 21 
CUT BACK TWICE, 21 

DIP, 21 
DOOR, 21 

FACE-TO-FACE, 22 
FISHTAIL, 22 
FORWARD LOCK FORWARD, 22 

HITCH, 22 
HITCH (Forward and Back), 22 
HITCH FOUR, 22 
HITCH SCISSORS, 23 
HOP, 23 

LACE, 23  
LIMP, 23  
LOCK, 23  
LUNGE, 23 

MANEUVER, 24 
OPEN BOX, 24 

OPEN REVERSE BOX, 24 

PIVOT, 24 
PIVOT, RIGHT FACE, 24  
PROGRESSIVE BOX, 24  
PROGRESSIVE SCISSORS, 24 

QUICK TWO STEP, 25 

REVERSE TWIRL, 25 
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REVERSE TWIRL VINE, 25  
ROCK STEPS, 25  
ROLL, 25 

SAND STEP, 25 
SCISSORS, 26 
SCISSORS HITCH, 26 
SCOOT, 26 
SKATE, 26 
SKIP, 26 
SLIDING DOOR, 27 
SOLO LEFT TURNING BOX, 27 
SPOT PIVOT, 27 
SPOT SPIN, 27 
SPOT TURN, 27 
STEP SWIVEL, 28 

THRU SCISSORS, 28  
TOGETHER STEP STEP, 28  
TRAVELING BOX, 28  
TRAVELING DOOR, 28  
TWIRL, 28  
TWIRL VINE, 28  
TWISTY VINE, 29  
TWO BACK LOCKS, 23  
TWO FORWARD LOCKS, 23  
TWO TURNING TWO STEPS, 29 

UNWIND, 29  
UNWRAP, 29 

VINE (OPEN), 30 
VINE APART & TOGETHER, 29 
VINE EIGHT, 29 
VINE FOUR, 30 
VINE THREE, 30 

WHEEL, 30  
WRAP, 30 

 79 
 

Two Step - Phase III 
FISHTAIL, 30 

LEFT TURNING TWO STEPS, 30 

PIVOT SLOW RIGHT FACE DOUBLE, 31 

STAIR, FORWARD, 31 
STAIR, SIDE, 31 
STROLLING VINE, 31 
SUSIE Q, 32 

TRIPLE, 32 

WHALETAIL, 32 
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Waltz - Phase I 
APART AND TOGETHER, 34 
BACK (Step), 34 
BALANCE (Forward and Back), 34 
BALANCE (One Step), 34 
BALANCE (Side), 34 
BOX, 34 

CIRCLE AWAY, 35 
CIRCLE AWAY AND TOGETHER, 35 
CLOSE, 35 
CROSS, 35 
CROSS BEHIND, 35 
CROSS IN BACK, 35 
CROSS IN FRONT, 35 
CROSS LEFT IN BACK, 35 
CROSS LEFT IN FRONT, 35 
CROSS RIGHT IN BACK, 35 
CROSS RIGHT IN FRONT, 35 

FACE, 35  
FORWARD (Step), 35 

LADY UNDER, 35  

MAN UNDER, 36  

PICKUP, 36 

RECOVER, 36  
REVERSE BOX, 36  
ROCK, 36 

SIDE (Step), 36  
STEP, 36 

THRU, 37 

WALTZ AWAY AND TOGETHER, 37 
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Waltz- Phase II 
BACK TWINKLE, 37  
BACK WALTZ, 37  
BOX LEFT TURNING, 37  
BOX RIGHT TURNING, 38 

CANTER, 38  
CHANGE SIDES, 38  
CHECK, 38 

DIP,38 

FORWARD WALTZ, 38 

LACE, 39 
LEFT FACE TURNING WALTZ, 39 

MANEUVER, 39 

OPEN BOX, 39 
OPEN REVERSE BOX, 39 

PIVOT, 39 
PROGRESSIVE BOX, 40  
PROGRESSIVE TWINKLE, 40 

REVERSE TWIRL, 40  
REVERSE TWIRL VINE, 40  
RIGHT FACE TURNING WALTZ, 40 ROLL, 41 

SOLO LEFT TURNING BOX, 41 
SOLO WALTZ TURN, 41 
SPIN MANEUVER, 41 
SPOT PIVOT, 41 
SPOT SPIN, 41 
SPOT TURN, 42 
STANDART WALTZ, 42 

THRU SIDE CLOSE, 42  
THRU TWINKLE, 42  
TURN FACE CLOSE, 42  
TWINKLE, 42  
TWIRL, 42  
TWIRL VINE, 43  
TWISTY VINE, 43 

UNWRAP, 43 

VINE SIX, 43  
VINE THREE, 43 

WHEEL, 43  
WRAP, 44 
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Waltz- Phase III 
BACK BACK/LOCK BACK, 44  
BOX FINISH, 44 

CHAIR, 44  
CHASSE, 44 
CHASSE (From BJO to SCP), 44  
CHASSE (From CP to BJO), 45  
CHASSE (From CP to CP), 45  
CHASSE (From SCP to BJO), 45  
CHASSE (From SCP to SCP), 45  
CROSS HOVER, 45  
CROSS PIVOT, 46 

FORWARD FORWARD/LOCK FORWARD, 46 

HOVER, 46 
HOVER FALLAWAY, 46 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED, 46 

SLIP PIVOT, 47 SPIN TURN, 47 

TELEMARK TO SCP, 47 

WHISK, 47  
WING, 47 
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Bolero- Phase III 
BASIC, 48  
BOLERO WALKS, 48 

FENCE LINE, 48  
FORWARD BREAK, 48 

HAND TO HAND, 49  
HIP LIFT, 49 

LUNGE BREAK, 49  

NEW YORKER, 49  

OPEN BREAK, 49 

SHOULDER TO SHOULDER, 50  
SPOT TURN, 50 
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Foxtrot- Phase III 
BOX, 51 
BOX FINISH, 51 

CHAIR, 51  
CHASSE, 51 
CHASSE (From BJO to SCP), 51  
CHASSE (From CP to BJO), 52  
CHASSE (From CP to CP), 52  
CHASSE (From SCP to BJO), 52  
CHASSE (From SCP to SCP), 52  
CROSS HOVER, 52  
CROSS PIVOT, 53 

FORWARD RUN TWO, 53  
FOXTROT TWISTY VINE, 53  
FOXTROT VINE, 53 

HOVER, 53 
HOVER FALLAWAY, 54 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED, 54 

LEFT FACE FOXTROT TURN, 54  
LEFT TURNING BOX, 54 

MANEUVER SIDE CLOSE, 54 

PROGRESSIVE BOX, 55 

RIGHT FACE FOXTROT TURN, 55 

SLIP PIVOT, 55  
SPIN TURN, 55 

WHISK, 55  
WING, 56 
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Cha-Cha - Phase III 
BACK BASIC, 66 
BASIC, 66 
BREAK (To Position), 66 

CHASE, 67  
CRAB WALKS, 67  
CUCARACHA, 67 

FENCE LINE, 68  
FORWARD BASIC, 66 

HAND TO HAND, 68  

LARIAT, 68  

NEW YORKER, 68  

OPEN BREAK, 67 

SHOULDER TO SHOULDER, 68  
SIDE WALKS, 68  
SLIDING DOOR, 69  
SPOT TURN, 69 

TRAVELING DOOR, 69 

WALK, 69  
WHIP, 69 
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Jive - Phase III 
BASIC ROCK, 57 

CHANGE HANDS BEHIND BACK, 57  
CHANGE PLACES LEFT TO RIGHT, 57  
CHANGE PLACES RIGHT TO LEFT, 58 
CHASSE, 58 

FALLAWAY ROCK, 58 
FALLAWAY THROWAWAY, 58  
FALLAWAY, LEFT FACE TURNING, 58  
FALLAWAY, RIGHT FACE TURNING, 58 

JIVE WALKS, 59 

KICK BALL CHANGE, 59 

LINK, 59  
LINK ROCK, 59 

POINT STEPS, 59  
PROGRESSIVE ROCK, 59 

ROCK THE BOAT, 59 

SHAG STEP, 60  
SWIVEL WALKS, 60 

THROWAWAY, 60 
TRIPLE, 60 
TRIPLE, RIGHT FACE TURNING, 60 
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Mambo - Phase II 
BACK BASIC, 76  
BACK BREAK, 76  
BASIC, 76 

CHASE, 76 

FORWARD BASIC, 76  

NEW YORKER, 77  

OPEN BREAK, 77  

SPOT TURN, 77 
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Quickstep- Phase III 
FISHTAIL, 61 

HOVER, 61 
HOVER FALL AWAY, 61 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED, 61  

SPIN TURN, 62  

TELEMARK, 62 

WHALETAIL, 62  
WHISK, 62  
WING, 63 
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Rumba- Phase III 
BACK BASIC, 70 
BASIC, 70 
BREAK (To Position), 70 

CHASE, 71  
CRAB WALKS, 71  
CUCARACHA, 71 

DOOR, 73 

FENCE LINE, 71 FORWARD BASIC, 70 

HAND TO HAND, 71 

LARIAT, 72 

NEW YORKER, 72 

OPEN BREAK, 71 

PROGRESSIVE WALKS (Forward or Back), 72 

SHOULDER TO SHOULDER, 72  
SIDE WALKS, 72  
SLIDING DOOR, 72  
SPOT TURN, 73 

WHIP, 73 
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Slow Two-Step - Phase III 
BASIC, 64 
BASIC ENDING, 64 

LUNGE BASIC, 64 

OPEN BASIC, 64 
SIDE BASIC, 64 

TRAVELING CHASSES, 65 

UNDERARM TURN, 65 
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Tango Argentina - Phase III 
CORTE, 74 
CRISS CROS, 74 

GAUCHO TURN, 74 

SERPIENTE, 74 
SIDE CORTE, 75 

TANGO DRAW, 75 
TELEMARK TO SCP, 75 

WALK, 75 
WHISK, 75 
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Rejstřík všech figur 
APART AND TOGETHER, 34  
AWAY AND TOGETHER, 14  
AWAY STEP STEP, 18 

BACK (Step), 14, 34 
BACK BACK/LOCK BACK, 44 
BACK BASIC, 66, 70, 76 
BACK BREAK, 76 
BACK HITCH FOUR, 23 
BACK LOCK BACK, 18 
BACK TWINKLE, 37 
BACK TWO STEP, 14 
BACK WALTZ, 37 
BACK-TO-BACK, 19 
BALANCE (Forward and Back), 14, 34 
BALANCE (One Step), 14, 34 
BALANCE (Side), 15, 34 
BASIC, 48, 64, 66, 70, 76 
BASIC ENDING, 64 
BASIC ROCK, 57 
BASIC TWO STEP, 15 
BASKETBALL TURN, 19 
BEHIND, 15 
BOLERO WALKS, 48 
BOW, 11 
BOX, 15, 34, 51 
BOX FINISH, 44, 51 
BOX LEFT TURNING, 19, 37 
BOX RIGHT TURNING, 19, 38 
BREAK (To Position), 66, 70 
BREAKAWAY, 20 
BROKEN BOX, 20 
BRUSH, 11 
BUMP, 11 
BUZZ, 12 

CANTER, 38 
CHAIR, 44, 51 
CHANGE HANDS BEHIND BACK, 57 
CHANGE PLACES LEFT TO RIGHT, 57 
CHANGE PLACES RIGHT TO LEFT, 58 
CHANGE POINT, 12 
CHANGE SIDES, 20, 38 
CHARLESTON, 20 
CHASE, 67, 71, 76 
CHASSE, 44, 51, 58 
CHASSE (From BJO to SCP), 44, 51 
CHASSE (From CP to BJO), 45, 52 
CHASSE (From CP to CP), 45, 52 
CHASSE (From SCP to BJO), 45, 52 
CHASSE (From SCP to SCP), 45, 52 
CHECK, 20, 38 
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CHUG, 15 
CIRCLE AWAY, 15, 35 
CIRCLE AWAY AND TOGETHER, 15, 35 
CIRCLE BOX, 20 
CIRCLE CHASE, 21 
CIRCLE PICKUP, 21 
CLOSE, 15, 35 
CORTE, 74 
CRAB WALKS, 67, 71 
CRISS CROS, 74 
CROSS, 16, 35 
CROSS BEHIND, 16, 35 
CROSS HOVER, 45, 52 
CROSS IN BACK, 16, 35 
CROSS IN FRONT, 16, 35 
CROSS LEFT IN BACK, 16, 35 
CROSS LEFT IN FRONT, 16, 35 
CROSS PIVOT, 46, 53 
CROSS RIGHT IN BACK, 16, 35 
CROSS RIGHT IN FRONT, 16, 35 
CROSS WALK, 21 
CUCARACHA, 67, 71 
CURTSY, 11 
CUT, 21 
CUT BACK TWICE, 21 

DIP,21,38  
DISHRAG, 12 DOOR, 21, 73 DRAW, 11 

FACE, 16, 35 
FACE-TO-FACE, 22 
FALLAWAY ROCK, 58 
FALLAWAY THROWAWAY, 58 
FALLAWAY, LEFT FACE TURNING, 58 
FALLAWAY, RIGHT FACE TURNING, 58 
FAN, 12 
FENCE LINE, 48, 68, 71 
FIGURE 8, 12 
FISHTAIL, 22, 30, 61 
FLARE, 12 
FLICK, 12 
FORWARD (Step), 16, 35 
FORWARD BASIC, 66, 70, 76 
FORWARD BREAK, 48 
FORWARD FORWARD/LOCK FORWARD, 46 
FORWARD LOCK FORWARD, 22 
FORWARD RUN TWO, 53 
FORWARD TWO STEP, 16 
FORWARD WALTZ, 38 
FOXTROT TWISTY VINE, 53 



REJSTŘÍK VŠECH FIGUR 
 
 
FOXTROT VINE, 53 

GAUCHO TURN, 74 GLIDE, 16 

HAND TO HAND, 49, 68, 71 
HEEL, 11 
HEEL PIVOT, 12 
HEEL TURN, 12 
HIP LIFT, 49 
HITCH, 22 
HITCH (Forward and Back), 22 
HITCH FOUR, 22 
HITCH SCISSORS, 23 
HOOK, 12 
HOP, 23 
HOVER, 46, 53, 61 
HOVER FALLAWAY, 46, 54, 61 

IMPETUS TO SEMI-CLOSED, 46, 54, 61  

JIVE WALKS, 59 

KICK, 11 
KICK BALL CHANGE, 59 
KNEE, 11 

LACE, 23, 39 
LADY UNDER, 16, 35 
LARIAT, 68, 72 
LEFT FACE FOXTROT TURN, 54 
LEFT FACE TURNING WALTZ, 39 
LEFT TURNING BOX, 54 
LEFT TURNING TWO STEPS, 30 
LIFT, 11 
LIMP, 23 
LINK, 59 
LINK ROCK, 59 
LOCK, 23 
LUNGE, 23 
LUNGE BASIC, 64 
LUNGE BREAK, 49 

MAN UNDER, 16, 36  
MANEUVER, 24, 39  
MANEUVER SIDE CLOSE, 54 

NEW YORKER, 49, 68, 72, 77 

OPEN BASIC, 64 
OPEN BOX, 24, 39 
OPEN BREAK, 49, 67, 71, 77 
OPEN REVERSE BOX, 24, 39 

PICKUP, 17, 36  
PIVOT, 24, 39 
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PIVOT SLOW RIGHT FACE DOUBLE, 31  
PIVOT, RIGHT FACE, 24  
POINT, 11  
POINT STEPS, 59  
PROGRESSIVE BOX, 24, 40, 55  
PROGRESSIVE ROCK, 59  
PROGRESSIVE SCISSORS, 24  
PROGRESSIVE TWINKLE, 40  
PROGRESSIVE WALKS (Forward or Back), 72 

QUICK TWO STEP, 25 

RECOVER, 17, 36  
REVERSE BOX, 17, 36  
REVERSE TWIRL, 25, 40  
REVERSE TWIRL VINE, 25, 40  
RIGHT FACE FOXTROT TURN, 55  
RIGHT FACE TURNING WALTZ, 40  
RISE,12  
ROCK, 17, 36  
ROCK STEPS, 25  
ROCK THE BOAT, 59  
ROLL, 25, 41  
RUN, 17 

SAND STEP, 25 
SCISSORS, 26 
SCISSORS HITCH, 26 
SCOOT, 26 
SERPIENTE, 74 
SHAG STEP, 60 
SHAKE, 11 
SHOULDER TO SHOULDER, 50, 68, 72 
SIDE (Step), 17, 36 
SIDE BASIC, 64 
SIDE CORTE, 75 
SIDE TWO STEP, 17 
SIDE TWO STEP APART AND TOGETHER, 17 
SIDE WALKS, 68, 72 
SKATE, 26 
SKIP, 26 
SLIDE, 18 
SLIDING DOOR, 27, 69, 72 
SLIP, 13 
SLIP PIVOT, 47, 55 
SOLO LEFT TURNING BOX, 27, 41 
SOLO WALTZ TURN, 41 
SPIN MANEUVER, 41 
SPIN TURN, 47, 55, 62 
SPOT PIVOT, 27, 41 
SPOT SPIN, 27, 41 
SPOT TURN, 27, 42, 50, 69, 73, 77 
STAIR, FORWARD, 31 
STAIR, SIDE, 31 
STAMP, 11 
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STANDART WALTZ, 42 
STEP, 18, 36 
STEP SWIVEL, 28 
STOMP, 18 
STROLLING VINE, 31 
STRUT, 18 
SUSIE Q, 32 
SWING, 12 
SWIVEL WALKS, 13, 60 

TANGO DRAW, 75 
TAP, 11 
TELEMARK, 62 
TELEMARK TO SCP, 47, 75 
THROWAWAY, 60 
THRU, 18, 37 
THRU SCISSORS, 28 
THRU SIDE CLOSE, 42 
THRU TWINKLE, 42 
TOE, 11 
TOGETHER STEP STEP, 28 
TOUCH, 11 
TRAVELING BOX, 28 
TRAVELING CHASSES, 65 
TRAVELING DOOR, 28, 69 
TRIPLE, 32, 60 
TRIPLE, RIGHT FACE TURNING, 60 
TURN FACE CLOSE, 42 
TWINKLE, 42 
TWIRL, 28, 42 
TWIRL VINE, 28, 43 
TWIST, 12 
TWISTY VINE, 29, 43 
TWO BACK LOCKS, 23 
TWO FORWARD LOCKS, 23 
TWO TURNING TWO STEPS, 29 

UNDERARM TURN, 65  
UNWIND, 29  
UNWRAP, 29, 43 

VINE (OPEN), 30 
VINE APART & TOGETHER, 29 
VINE EIGHT, 29 
VINE FOUR, 30 
VINE SIX, 43 
VINE THREE, 30, 43 

WALK, 18, 69, 75 
WALTZ AWAY AND TOGETHER, 37 
WHALETAIL, 32, 62 
WHEEL, 30, 43 
WHIP, 69, 73 
WHISK, 47, 55, 62, 75 
WIGGLE, 11 
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WING, 47, 56, 63 
WRAP, 30, 44 


