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 ÚVOD / INTRODUCTION 

Vážené prezídium CDO,
dovolte, abych Vám na několika následujících slidech představila náš projekt pro pořádání IDO mistrovství  
Evropy ve stylech hiphop, electric boogie a break dance v roce 2019 a 2020. Vážíme si možnosti podílet se na 
budování značky IDO při organizaci tak prestižní akce. Je to pro nás čest a zároveň obrovská výzva, do které 
vložíme maximální úsilí stejně jako do všech předešlých, námi organizovaných projektů. Věříme, že Vás naše 
nabídka zaujme a dostaneme šanci ji zrealizovat.

Barbora Guzdková – šéf organizačního výboru

Dear members of IDO presidium,
on the next few slides we would like to present you our project for organization of the European Championship 
2019 & 2020 in hip hop, electric boogie and break dance. I appreciate the opportunity to participate in building 
the brand IDO by organizing such a prestigious event. It is an honor for us and at the same time it is a great 
challenge. I will put maximum effort into this event as well as I put to all our previous projects. We believe that 
our project interests you and we will get a chance to realize it.

Barbora Guzdková – head of the organizing committee



 ZLATÁ PRAHA / GOLDEN PRAGUE

Praha, hlavní město České republiky, je známá také jako »Srdce Evropy«, »město Sto věží« či jako »Zlatá Praha«. 
Na základě hodnocení několika agentur byla Praha zařazena mezi 15 nejkrásnějších měst na světě. Má dlouhou 
a jedinečnou historii, turisté tak mohou navštívit historická místa, památky a obdivovat architektonické skvosty 
jako: Karlův most, Staré město, Židovskou čtvrť nebo Pražský hrad – největší hrad na světě. Díky tomu, že má 
ČR stále českou korunu, zůstává Praha ve srovnání s jinými evropskými městy velmi levnou destinací.  
Za vyzkoušení rozhodně stojí česká kuchyně nebo celosvětově známé pivo. 
Ačkoliv bude program pro soutěžící nabitý, věříme, že i přesto budou chtít vidět z tohoto krásného města  
i něco víc než jen sportovní halu. A my jim s tím rádi pomůžeme (viz Doprovodný program).

Prague, the capital city of the Czech republic, is also known as »Heart of Europe«, »City of Hundred Spires«  
or »Golden Prague«. It is one of the most beautiful cities in the world (by many rating agencies it takes place 
among the 15 most beautiful cities in the world). It has a unique historic story so the visitors can find here many 
historic monuments and architectural gems and styles. During the walk through the history of architecture 
travellers always visit the places like: Charles Bridge, Old Town Square, Jewish Ghetto or Prague Castle – the 
biggest castle on the world. We have our national currency – Czech Crown and due to that Prague is really cheap 
city in comparison with other European cities so people love to spend their time by tasting our gastronomy and 
the Czech beer which is known all over the world.  
Although the harmonogram of the championship will be probably tight, we believe that the dancers want to 
see something more from this beautiful city than just a sport hall. And we are happy that we can help them 
with that (see Accompanying program).



 ZLATÁ PRAHA / GOLDEN PRAGUE



 MÍSTO KONÁNÍ / 

Multifunknčí objekt Aréna Sparta v praze je ideálním místem pro organizaci tanečního eventu mezinárodního  
charakteru. Hala je ostatně místem konání nadcházejícího Mistrovtsví Evropy v jazzu a contemporary.
 
Kapacita hlavního sálu je více jak 1500 diváků ze tří stran. Hala dále obsahuje další menší sály, restauraci,  
parkoviště, sálonky, multimediální sál a další možnosti.
 
Kompletní prostory s jejich detailní fotodokumentací jsou v přiložené brožuře od poskytovatele prostor.
 
 
Multifunctional Arena Sparta in Prague is the great venue for organizing a dance event of an international character.  
The hall is the venue for the upcoming IDO European Championship in jazz, contemporary and tap 2016.
 
The capacity of the main hall is more than 1500 spectators from three sides. The hall also includes other smaller  
halls, a restaurant, a car park, a meeting room, a multimedia room and other options.
 
The complete premises with their detail photo documentation are in the enclosed brochure.



 MÍSTO KONÁNÍ / 

Jedna z realizací taneční soutěže v této Aréně.
One of the realization of dance competition in this Arena.
 



SPOLEČNÁ VEČEŘE / COMMON INAUGURAL DINNER

Společná zahajovací večeře pro porotce, vedoucí výprav a funkcionáře IDO 

Stejně jako na Mistrovství Evropy v Ostravě 2016 bychom rádi připravili společnou recepci pro všechny porotce, funkcio-
náře IDO, představitele CDO a také vedoucí výprav všech zúčastněných zemí.
 
 
Common inaugural dinner for jurors, delegation leaders and IDO of cials 

Like at IDO European Championships in Ostrava 2016, we would like to prepare reception for all jurors, IDO officials, 
CDO representatives and also the heads of all participating countries.
 



Rádi bychom zúročili naše zkušenosti z organizace soutěží v České republice a i z nedávného Mistrovství Evropy 
v Ostravě. Tato soutěž byla velkou zkušeností a zkouškou našich dovedností a myslím si, že dnes jsme si plně 
jisti, že takovou akci zvládneme. Jsme oučeni z chyb a nabiti novými dovednostmi. I proto si troufáme účastnit 
se výběrového řízení na pořádání další mezinárodní soutěže. Rádi bychom v ČR uspořádali takovou mezinárodní 
soutěž, která bude reprezentací České taneční organizace a která přivítá stovky zahraničních tanečníků.  
Vytvoříme pro ně příjemné prostředí na vysoké úrovni. Volba místa konání – hlavní město Praha – je pro  
tanečníky zárukou neopakovatelných zážitků. Uspořádáním kvalitní soutěže v Praze chceme zvyšovat  
prestiž IDO soutěží.

Těšíme se na spolupráci. 
Barbora Guzdková
 
We would like to profit our experience in organizing competitions in the Czech Republic and from the recent  
European Championship in Ostrava. This competition has been a great experience and test of our skills,  
and I think today we are sure to we can handle this. We learn from mistakes and acquire new skills. That is  
why we dare to take part in the tender for another international competition. We would like to bring this 
 international competition to the Czech Republic which will represent the Czech Dance Organization and which 
will welcome hundreds of foreign dancers. We are prepared to create a comfortable environment on hight level 
for all participants. Choice of the venue – Prague, the capital city – is guaranteed place of unrepeatable  
experience. By organizing the quality competition in Golden Prague, we would like to increase the prestige  
of IDO competitions.

We are looking forward to next collaboration with you. 
Barbora Guzdková
 

VIZE / VISION



O NÁS / ABOUT US

DANCE SPORT MARKETING
Společnost Dance-Sport-Marketing vznikla na jaře roku 2014. Naším hlavním cílem je vylepšit obchodní  
a marketingové klima v českém tanečním sportu. Specializujeme se na zajištění partnerů, sponzorů a medializaci  
tanečních akcí. Náš pracovní tým disponuje řadou špičkových odborníků, kteří mají z minulosti i současnosti velice  
bohaté zkušenosti rovněž s organizováním sportovních akcí celostátního  
i mezinárodního významu, a to nejen v oblasti tance (viz Reference). 

DANCE SPORT MARKETING /DSM/ spolupracuje s CDO od roku 2014. DSM vlastní obchodní a marketingová  
práva Czech Dance Organization až do roku 2018 a disponuje pracovním týmem špičkových odborníků s bohatými  
zkušenostmi mimo jiné v oblasti organizování celostátních a mezinárodních sportovních akcí. V současné době  
je DSM strategickým partnerem CDO. Úzce spolupracuje s vedením CDO na mediální kampani nové taneční tour  
CZECH DANCE MASTER 2016, kterou finančně podporuje. DSM patří mezi osvědčené organizátory soutěží CDO  
a svým odpovědným přístupem, organizačními a mar- ketingovými schopnostmi se řadí mezi ty nejlepší. Věřím,  
že soutěž evropského formátu by byla pro DSM zajímavou výzvou a možností jak zúročit své kreativní schopnosti  
a organizátorské zkušenosti. Dát příležitost tomuto organizátorovi bude jistě přínosem a podporou prestižním  
soutěžím IDO.
 
Více o soutěžích, které jsme organizovali v referencích.



The company Dance-Sport-Marketing was founded in the spring of 2014. Our main goal is to improve  
business and marketing environment in Czech dance. We specialize in securing partners and sponsors and  
in publicizing of dance events. Our team, however, has a number of top professionals who have very deep  
experience in organizing sports events of national and international importance, not only in the field of dance  
(see References). 

The company DANCE SPORTS MARKETING / DSM / collaborates with CDO since 2014. DSM owns sales and 
marketing rights of Czech Dance Organization until 2018 and it has a working team of top professionals with 
vast experience in organizing national and internatio- nal sport events. Currently, DSM is a strategic partner  
of CDO. DSM is working closely with the management of CDO on media campaign for new dance tour  
CZECH DANCE MASTER 2016, which supports also financially . DSM ranks among the best organizers  
of competitions CDO due to its responsible approach, organizational and marketing abilities.I believe that  
European competition format would be for DSM an interesting challenge and way to capitalize on their creative 
skills and organizational experience. To give an opportunity to the organizer DSM, that will be certainly benefit  
for the support of prestigious competitions and IDO.

More about dance events what we organized in References.

O NÁS / ABOUT US



Barbora Guzdková – šéf produkce
Jmenuji se Bára Guzdková a považuji se za IDO dítě :-).  
Jako tanečník jsem Českou republiku reprezentovala  
na několika IDO soutěžích a dnes na ně vysílám bojovat  
o mezinárodní tituly své choreogra e. Na IDO soutěžích  
jsem vyrostla a vždy bylo mým snem se na organizaci  
IDO soutěží také podílet.

Barbora Guzdková – head of organizing comitee
My name is Barbora Guzdková and I consider myself  
as an IDO child :-). I represented Czech republic at many  
IDO competitions and nowadays I send there my choreogra-
phies to ght for titles of World champion. I grew up on  
the IDO competitions and it has always been my dream  
to become a part of IDO competitions as an organizer.

O NÁS / ABOUT US



Od roku 2014 jsme pořádali pod CDO již několik akcí. V roce 2016 jsme byli pořadateli mezinárodní soutěže IDO, 
a to MISTROVSTVÍ EVROPY HH&Electric boogie a break dance v Ostravě.
 
Taneční soutěže za poslední 2 roky:

•   Hip Hop & Disco dance extraliga, leden 2015

•   pražské regionální kolo 2015

•   MČR ARTOVÝCH DISCIPLÍN 2015

•   MČR BELLY DANCE 2015

•   MČR Hip Hop & Disco dance Czech Dance Masters Bohumín, prosinec 2015/2016

•   Mistrovství Moravy Czech Dance Masters Bohumín, květen 2016

•   IDO Mistrovství Evropy HH, EB & BD Ostrava, červen 2016

•   MČR Hip Hop & Disco dance Praha, prosinec 2016

•   Mistrovství Moravy Czech Dance Masters 2017, Bohumín
 
Od CDO jsme zároveň získali licenci pro organizaci MČR HIP HOP & DISCO DANCE 2017, které se uskuteční  
v Bohumíně.
 
Ve spolupráci s CDO jsme se zaměřili na vybudovaní tradice v organizaci MČR věnované sólistům, duetům  
a malých skupin v kategoriích hip hop a disco dance. V letošním roce to bude již třetí ročník naší organizace  
a zde můžete vidět aftermovie z loňského roku.
 
https://www.youtube.com/watch?v=zGUaBtLP8_I
 

REFERENCE / REFERENCES

https://www.youtube.com/watch?v=zGUaBtLP8_I


Since 2014 we have organized several events under the CDO. In 2016, we were the organizers of the IDO interna-
tional competition, European championships HH & Electric boogie and break dance in Ostrava.
 
Dance competitons during last two years:

•   Hip Hop & Disco dance extraligue 2015

•   Prague regional round 2015

•   Czech nationals for art disciplines 2015

•   Czech nationals for belly dsciplines 2015

•   Czech nationals for Hip Hop & Disco dance Czech Dance Masters Bohumín 2015/2016

•   Moravian round Czech Dance Masters Bohumín, 2016

•   IDO European Championships HH, EB & BD Ostrava 2016

•   Czech nationals for Hip Hop & Disco dance Prague 2016

•   Moravian round Czech Dance Masters 2017
 
We‘ve got a license for Czech nationals for Hip Hop & Disco dance Prague 2017.
 
In cooperation with CDO, we focused on building a tradition in the organization of the Czech Republic dedicated to 
soloists, duets and small groups in the hip hop and disco dance categories. This year, this will be the third year of 
our organization and you can see the aftermovie from last year.
 
https://www.youtube.com/watch?v=zGUaBtLP8_I

REFERENCE / REFERENCES

https://www.youtube.com/watch?v=zGUaBtLP8_I


Dance-Sport-Marketing je člen sportovně marketingového holdingu. Mimo taneční soutěže se tak členové  
našeho týmu podíleli i na organizaci eventů světového významu v jiných sportech.
 
Projekt Praha olympijská – pět let trvající přípravy kandidatury Prahy na pořádání letních Olympijských her 
2016 (po změně ve vedení města stáhla Praha v závěrečné fázi kandidaturu) 

Tenis: Davis Cup (2000 – 2006), Fed Cup (2000 – 2006), Tennis Arena Kids Tour 2014,  
Tennis Arena Cup 2014 - 2017, 2015 - 2017 – ženské tenisové turnaje ITF v Praze (dotace 75 000 USD)  
a Plzni (dotace 25 000 USD), 2016 -2017 

Atletika: Zlatá tretra (2000 – 2006), mistrovství Evropy do 23 let v roce 2011 

Fotbal: ligové zápasy FC Baník Ostrava, FC Slovan Liberec, SK Kladno, FC Petra Drnovice 

Basketbal: Euroleague Basketball Final Four 2006, turnaje evropské mládežnické ligy (European Youth Basket-
ball league) v Praze 2016

Lední hokej: NHL Premiere Challenge 2008, propagace příjezdového cestovního ruchu Světového poháru  
17. 9 .-1. 10. 2016 v ledním hokeji v Kanadě a přípravného zápasu 10. 9. 2016

REFERENCE: OSTATNÍ SPORTY / REFERENCES: OTHER SPORTSS



Dance-Sport-Marketing is a member of sports marketing holding company. So apart from dancing  
championships, members of our team organized many events of world importance in other sports. 

Prague Olympic project – cooperate with Olympic comitee - five years of preparations for Prague’s candidacy 
for organizing the summer Olympic Games in 2016 (after the change in leadership of the city, Prague withdrew 
the candidacy in the final phase) 

Tennis: Davis Cup (2000 – 2006), Fed Cup (2000 – 2006), Tennis Arena Kids Tour 2014 - 2017, 2015 - 2017
women ITF tournamens in Prague (75 000 USD) and in Pilsen (25 000 USD), 2016 and 2017
athletics: Golden Spike (2000 – 2006), Championship of Europe U 23 in 2011 

Football: UEFA Cup, Champions League matches FC Baník Ostrava, FC Slovan Liberec, SK Kladno, 
FC Petra Drnovice 

Basketball: Euroleague Basketball Final Four 2006, European Youth Basketball league, Prague 2016

Ice hockey: NHL Premiere Challenge 2008 

 

REFERENCE: OSTATNÍ SPORTY / REFERENCES: OTHER SPORTSS



GRAFIKA / GRAPHICS

TANEC
DANCE

FAIR PLAY
FAIR PLAY

PŘÁTELÉ
FRIENDS

ZÁBAVA
FUN

Grafický manuál navazuje na grafiku Factory Jam, což byl vizuál Mistrovství Evropy HH & BD & EB 2016.  
V našem vizuálu bychom rádi zobrazili, jak se 4 elementy, které se podle nás v soutěžním tanci bezpochyby pojí,  
spojí do jednoho celku.
Toto logo pro nás je otiskem akce a zároveň vyobrazení toho, co IDO svým tanečníkům přináší.

The Graphics Manual is build on Factory Jam graphics, which featured the European Championship HH & BD & EB 2016. 
In our visuals, we would like to show how the 4 elements, thatthey are undoubtedly part of competitions,  combined  
into one whole.
This logo for us is the imprint of the event and at the same time the representation of what IDO brings to dancers.



Jako vždy se snažím připravit speciální medaile pro vítěze, protože bych ráda tuto soutěž udělala  
speciální a nezapomenutelnou.
Pro výrobu medailí používáme techniku speciálního odlévání. Na ukázku přikládáme fotografie medaile  
pro MČR v art disciplínách v květnu 2015 a Mistrovství Evropy 2016 v Ostravě.
 
As always I preparing special medals for winner and all finalist, because I would like to make this event  
special and unforgettable. For the production of medals, we use special casting technique. To illustrate we 
attach the photo of medal from Championship of the Czech Republic in art disciplines in May 2015 and from 
European championship in Ostrava 2016.

MEDAILE / MEDALS



KONTAKT / CONTACT

Dance Sport Marketing, s.r.o.
U Koupaliště 1195
735 53
IČ: 027 59 519
barbora.guzdkova@tennis-arena.cz
 
Barbora Guzdková
barbora.guzdkova@tennis-arena.cz
b.guzdkova@gmail.com

Janáčkovo nábřeží 53
Praha 5
150 00

barbora.guzdkova@tennis-arena.cz
barbora.guzdkova@tennis-arena.cz
barbora.guzdkova@tennis-arena.cz

