
 

 

 

Přeji pěkný den, 

 

zítra vypukne velké taneční klání a dovoluji si vám zaslat poslední instrukce k soutěži. Předem všem musím poděkovat za 

plodnou činnost vašich skupin. Krajské kolo, které je v pořadí již 18.ročníkem, proběhne s rekordní účastí. 

 

 

 

 

 

Tedy ještě jednou velká gratulace! 

S těmito počty však bude i trochu náročnější organizace, a proto prosím věnujte velkou pozornost níže uvedeným informacím. 

 

 

VSTUP NA SOUTĚŽ 
 

Ještě před tím než budete moci vstoupit do místa konání soutěže, bude potřeba se dostavit k pokladně 

Laser Show Hall, kde bude probíhat platba startovného. Zde se vám bude věnovat paní Martina 

Pantůčková. Ta s vámi provede proces platby startovného, díky kterému od nás obdržíte identifikační 

pásky. Ty Vás budou opravňovat ke vstupu. Platba startovného vychází ze čtvrtečních přehledů a nelze upravovat. Pro 

zrychlení celého procesu si prosím připravte patřičný obnos peněz. Ideálně ve větších bankovkách, abychom se nemuseli 

zdržovat přepočítáváním padesátikorun. Pak se nebude tvořit fronta a ušetříte vzácné minuty času na soutěži. 

 

Mimo identifikačních pásek od nás a našich partnerů malé prezenty. Předání těchto produktů bude oproti vašemu podpisu. 

 

Každý tanečník bude mít svoji pásku. Jako bonus obdrží skupina vždy jednu pásku na choreografii navíc. Čili pokud máte 6 

formací, pak dostanete navíc 6 pásek. Tyto pásky je potřeba si před vstupem umístit na ruku. Doporučujeme pravou a páska 

musí být přilepena pevně kolem zápěstí. V opačném případě bude naše ochranná služba pásky tanečníkům vyměňovat a tím 

se opět budou tvořit fronty u vstupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 formací 28 skupin 2000 tanečníků 



 

PŘEVLÉKÁRNY a ŠATNA 
 

Níže naleznete rozpis dvou částí Bobycentra, které slouží, jako převlékárny. Zdůrazňujeme, že se nejedná o šatnu a v těchto 

částech organizátor neručí za věci zde odložené. Šatna je připravena u vstupu po pravé straně, kde je k dispozici za poplatek 

20 Kč možnost si věci odložit a získáte tím záruku, že se vám věci neztratí. Prosím všechny vedoucí skupin, aby tyto informace 

předali všem dětem a i rodičům. Z minulých ročníků máme bohaté zkušenosti a je to jediná možnost, jak ochránit cenné věci. 

 

PROSTOROVÉ ZKOUŠKY 
 

Prostorové zkoušky díky vysokému počtu přihlášených jsou k dispozici pouze pro MINI kategorie. Rozpis těchto zkoušek 

naleznete níže. Prosím všechny skupiny, aby byly připraveny vždy 10 minut před začátkem jejich určeného času. 

 

HUDBA 
 

Hudební režii na soutěži pro vás bude zajišťovat Klára a Emil. Mnozí z vás vzorně zaslali hudbu předem, u 

některých chybí. V obou případech však doporučujeme se dostavit ke kontrole skladeb, abychom zajistili hladký 

průběh soutěže. S sebou na soutěži musíte mít USB s vaší hudbou k dispozici pro případ, že bychom měli 

s předem zaslanou nahrávkou problémy. 

 

 

STARTOVNÍ ČÍSLA 
 

Po příchodu do Laser Show Hall se prosím dostavte k prezenci pro startovní číslo. K dispozici budou u sčitatele 

Petra Nečase. Toho najdete vedle produkční místnosti na levé straně Laser Show Hall. 

 

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

 

Další přílohou tohoto zpravodaje je harmonogram. Předpokládáme, že bychom při dodržování všech pravidel měli všechny 

časy dodržet a pokud by byla naprostá vzornost, pak si dovolím odhadnout, že bychom v některých případech mohli něco 

stihnout i dříve. Čili prosím velmi pozorně kontrolujte časy v harmonogramu uvedené se skutečností. Vše budeme 

prostřednictvím moderátora oznamovat. 

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 

Taneční parket bude ohraničený barevnou páskou a tvoří jej obdélník pro soutěžní choreografii a dále pak bezpečnostní zóna. 

Prosím všechny vedoucí, aby svým svěřencům zdůraznili tři velmi důležité informace: 

1. Čelní část bezpečnostní zóny je určená pouze pro fotografa a choreografa dané soutěžní formace. Další členové 

skupiny do ni nesmí! 

2. V průběhu soutěžního vystoupení nesmí nikdo v čelní části stát! Zhoršuje se tím výhled poroty. 

3. V průběhu soutěžního vystoupení nikdo nesmí v čelní části přecházet z jedné strany na druhou! Opět to ruší 

pozornost poroty. 

 

Děkuji za předání těchto informací a věřím, že fair play hra v konkurenčním boji bude zajištěna. 

 

Nad celou soutěží bude mít patronát vedoucí soutěže David Nováček. Ten vám bude k dispozici vždy v zázemí 

soutěže, které se nachází na levé straně Laser Show Hall. Ráno v 8.15 probíhá porada vedoucích skupin. 

Vzhledem k tomu, že mnozí z vás přijdou na soutěž až v odpoledních hodinách, doporučuji na poradu místo 

sebe poslat jiného zodpovědného zástupce.  

 



Porota soutěže bude umístěna na obvyklém místě. Nově bude předsedkyní poroty Veronika Ronzová. Jsem rád, 

že mnoha letech se do těchto funkcí dostává mladá krev. Nicméně bude její úloha náročná, protože lze 

předpokládat i rozsáhlejší přeřazování v disciplínách, které je u krajského kola normální. Proto buďte v pozoru, a 

pokud Vás moderátor vyzve, tak se bude potřeba dostavit do zákulisí k řešení případu. Opět na stejné místo, kde 

bude zázemí produkce soutěže po levé straně Laser Show Hall. 

 

 

PARTNERSKÉ NABÍDKY 
 

 

Nabídka iVIDEOS 

Firma iVIDEOS.cz pro vás připravuje záznamy ze všech soutěží a vy si můžete objednat OFICIÁLNÍ DVD se 

záznamem z celého dne na www.ivideos.cz ! 

 

 

Nabídka DANCEPHOTO 

jako každoročně, bude i letos na regionálním kole formací CZECH DANCE MASTERS v Brně 20. 3., fotit firma 

DANCEPHOTO v čele s vám již známým „Krupíkem“ . V Brně letos nebude fotokoutek, ale všichni vedoucí mají 

možnost objednat si focení svých choreografií, buď na soutěži přímo u Krupíka, nebo ještě lépe objednávku 

poslat předem na email: krupik.p@seznam.cz, aby o vás věděl a byl na focení právě vaší choreografie připraven. 

Cena cca 25 – 50 fotek jedné formace v plném rozlišení je 230,- Kč. 

 

 

 

 

ZÁVĚR 
 

Informací k soutěži bychom dokázali sepsat na desítky stran. Předpokládám, že další skutečnosti nemusíme zde popisovat a 

přesto všechno se budou dodržovat obecná pravidla slušného chování, ohleduplnosti, soutěžní fair play hry, zákazu kouření, 

pořádku kolem sebe atd. 

 

Bylo bychom rádi, aby se vám na soutěži hlavně líbilo, byla skvělá atmosféra a na parketu všichni tančili s dobrou náladou a 

energií. Asi proto to všichni děláte a určitě odborná porota bude rozhodovat spravedlivě. 

 

Na všechny se moc těšíme a budeme rádi, pokud se za námi přijdete v průběhu soutěže přivítat do zákulisí, kde vám rádi dáme 

ještě jeden malý prezent. Ideálně po rozjezdu soutěže od 9 hodin kdykoliv. 

 

 

 

 

Radim Samek  Monika Müllerová 

 

http://www.ivideos.cz/
mailto:krupik.p@seznam.cz


 



 

 

 

 



 

 

 



 


