
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci, účastníci Středních Čech CDO CZECH DANCE MASTER 
2016.

Rád bych Vás touto cestou pozval na regionální kolo pro kraj Středočeský. Pořadatelem je v letošním roce 
MH R.A.K. Naše taneční škola připravuje soutěž tohoto kola ve sportovní hale Slávie na adrese Praha 10, 
Vladivostocká 1460. Pokud jste se účastnili regionálního kola loni, tak je to stejná hala. Soutěž se bude 
konat 9.4.2016, čas začátku a harmonogram Vám zašleme po uzávěrce přihlášek. Uzávěrka přihlášek na 
regionální kolo je pátek 25.3.2016 do půlnoci. Pokud potřebujete pomoc s přihlášením na soutěž, volejte na
správní úsek, kde Vám pomůžou s registrací klubu a přihlášením Vašich členu do CDO. Pokud budete mít 
problém, či si nebudete vědět rady, klidně volejte Jan Liška 603 544 709, rád Vám pomohu.
Sledujte informace o soutěži na stránkách CDO www.czechdance.org , dále budou informace na stránkách 
www.tcrak.cz   a i v naší aplikaci MH R.A.K., která je dostupná a ke stažení zdarma na Google play i 
Appstore.
Ceny soutěže: Každý tanečník dostane medaili, vítězná choreografie pohár, diplom pro finálové formace. 
Máme připravené ceny i pro nejoriginálnější choreografii v každé věkové kategorii + broušený pohár od 
firmy Rückl crystal. 
Moderátor bude vyhlašovat nejoriginálnější choreografii v dětské (včetně mini),
juniorské a dospělé věkové kategorii během dne. Pokud vaše choreografie již nebude na soutěži, vše vám 
pošleme. 
Toto jsou informace k připravované soutěži. Po uzávěrce pošleme upřesňující informace a harmonogram 
celé soutěže. Případné dotazy směřujte na níže uvedená čísla.

Za MH R.A.K.
Jan Liška
tel. 603 544 709

Další důležité kontakty:
Ředitel soutěže Jan Kravec 603 109 583 (dotazy vše okolo soutěže region, šatny, vstup, parkování atd.)
Jiří Paulů 608 984 265, vedoucí soutěže (harmonogram, průběh soutěže)                                            
Dana Klasová 604 935 655, předseda poroty                                                                                          
Martin Brejša 777 879 399, sčitatel

Denisa Roštějnská +420 773 997 063 - soutěžní úsek  

Monika Müllerová  +420 773 997 053 -  správní úsek

http://www.tcrak.cz/
http://www.czechdance.org/

