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ZPRAVODAJ 
16.-17.4.2016 Mistrovství Moravy street dance formací 

CZECH DANCE MASTERS 2016 
Sportovní hala TJ SPARTAK, U tenisu 16, Přerov 

 
Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci, 
 
jsme velmi rádi, že jsme dostali opět důvěru pořádat Mistrovství Moravy formací. Dovolte, abychom Vám přiblížili, 
jak to bude v místě soutěže vypadat, tedy doplnit propozice a harmonogram, které jste již určitě dostali. Reagujeme 
tak i na Vaše časté dotazy. Pokud Vás bude ještě cokoli zajímat, volejte Davida Nováčka 603380611 nebo 
Romanu Kubešovou 603560704. 
 
Předně si můžete najít místo konání na www.mapy.cz , kde je třeba zadat přesnou adresu „U tenisu 3250/16, 
Přerov“, protože GPS Vás jinak zavezou dle adresy pouze „U tenisu 16“ na opačnou stranu ulice, odkud se pěšky 
k hale dostat nedá. Takže k hale musíte sjíždět kolem nemocnice, parkovat pak můžete v menší míře u haly, 
nemocnice, rovněž pak i u blízké Meopty. Opět tam budeme mít regulovčíky v oranžových vestách a po kladných 
ohlasech na spolupráci s Městskou Policií Přerov oznamujeme, že jsme se domluvili i letos, takže by tam snad 
měla být alespoň ráno hlídka ochotná poradit. Budou tam kvůli Vám, tak prosíme, buďte na ně milí. Autobusem je 
pak nejlepší zajet před halu, vystoupit, a pak s autobusem odjet, když nejlepším místem je parkovací plocha v 
areálu ČSAD, ul. 9. května 228/92, Přerov I – Město, GPS: 49°26'5.112"N, 17°27'24.848"E. V areálu je i sociální 
zařízení. Bohužel i letos nebude povoleno parkování na trávě před halou, ale podařilo se nám zajistit další 
parkovací místo pro cca. 20 aut, oplocený prostor před kurty v ulici U tenisu – příjezd ovšem z druhé strany z ulice 
Kosmákova (viz obrázek – mapa)… Prosíme tedy o schovívavost…  

 
 
Jinak okolí areálu je slepá ulice s množstvím travnatých ploch, takže když vyjde počasí, nebude nutné se zdržovat 
jen vevnitř. V jednání je i zajištění pouťových atrakcí na neděli pro děti, tedy různá skákadla, tetování, malování 
na obličej atd. Uvidíme tedy, zda vyjde počasí… 
 
S tím souvisí i občerstvení, kde jsme byli ujištěni, že ho bude stejně jako loni, tedy dostatek, v hale je restaurace i 

s terasou (krytou), dále pak budou další 2 menší občerstvení uvnitř haly a také venku, tedy budou i nějaké 
grilované dobroty a oblíbené trdelníky…  
Co se týká vstupenek, tak předprodej neprobíhá, ale bude jich dostatek, zepředu je totiž velká pevná tribuna a po 
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bocích vyjížděcí, dále tanečníky předpokládáme kolem parketu, kde pro ně bude vytvořen prostor… Přímo na 
povrch haly je možno jen v nečernící obuvi nebo bude možnost chodit jen ve vyznačených zónách k tribunám, a to 
bez špičatých podpatků atd. Prostor za horizontem bude pak určen pro rekvizity a rozcvičování tanečníků, popř. 
doplňkově šaten.   
 
Na soutěži bude zdarma možnost fotografovat i natáčet, ovšem bude zde fotografovat i firma DANCE PHOTO, 
když bude dělat na přání fotografie formací ve svém fotografickém koutku + i výběr z parketu, fotografie si pak 
můžete odnést rovnou i vytištěné domů. Rovněž zde bude opět iVideos.cz, kteří natáčí profesionálně vše na DVD 
z nejlepšího místa na hale a toto DVD je možno si pak objednat na www.ivideos.cz za cenu 310 Kč, přijde pak 
poštou cca do 2 týdnů přímo na Vaši adresu.  
 
Kapacita šaten pro soutěžící je v rámci možností dostačující. Šatny jsou opět po kladných ohlasech pouze přímo 
v hlavní hale (vedlejší hala je určena pro rozcvičování), a to v šatnách haly a doplňkově též v uzavřených částech 
chodeb a v prostorách po obvodu a na tribunách za stage-í, rozpis se dovíte u platby startovného. Komu nebude 
místo vyhovovat, může rovněž využít prostor po obvodu a na tribunách za stage-í… Prosíme o shovívavost 
s velikostí šaten a o dodržování pořádku, má přijet v sobotu cca. 1500 a v neděli 1000 tanečníků, zřejmě však na 
etapy, takže prosíme o úklid, ať ti po Vás nepřijedou do chlívku!!! 
 
Soutěž bude probíhat dle harmonogramu, který jste již dostali nebo je ke stažení na www.czechdance.org, 
porada vedoucích (není povinná) bude v 8.45 hod. Ostatní podrobnosti o nástupu atd. se dovíte právě na poradě 
vedoucích. Kdo přijíždí až později, může pro informace kontaktovat vedoucího soutěže, kterým je David Nováček 
nebo předsedu poroty, kterým je Dana Klasová.  
 
Co se týká prezence, tak již jistě víte, že letos opět probíhá pouze formou tzv. DNS prezence.  Nezapomeňte tedy 
včas provést tuto prezenci přes DNS, tedy stejnou formou, jakou se provádějí přihlášky. V případě, kdy nejsou 
žádné úpravy oproti přihláškám, není třeba již prezenci nijak potvrzovat. Termín ukončení prezence je ve  čtvrtek 
14.04.2016 ve 24 hodin (půlnoc). 
POZOR!!! Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven 
minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!!   
 
Vyhlašování bude probíhat dle harmonogramu s tím, že za finalisty od 4. místa přijde pro diplom jen jeden 

zástupce, medailisté pak všichni včetně jednoho choreografa, medailisté dostanou diplom za celou formaci a každý 
jednotlivec pak ceny a medaile… Výjimkou jsou mini, kde nastoupí všichni u všech míst, drobné ceny máme pro 
všechny mini!!! Jinak kromě běžných drobných cen a medailí všem medailistům chystáme i speciální ocenění 
NEJLEPŠÍ CHOREO DĚTÍ, JUNIORŮ A DOSPĚLÝCH, tedy hned tři další ceny, a to TABLETY HUAWEI 
v hodnotě každý za 5.000 Kč!!! 
 
Postup na místě před soutěží: 
Pověřená osoba kolektivu přijede na soutěž, u pokladny má připravený přehled startovného, po jeho uhrazení 
dostane doklad o zaplacení a v počtu zaplacených startujících pásky, na základě kterých budou pak Vaši tanečníci 
vpuštěni do haly (za každou formaci je 1 páska navíc zdarma). Zde také zjistí rozpis šaten. Dále jde ke sčitateli, 
kde odhlásí případné soutěžní jednotky, které, byť jsou zaprezentovány, tak nebudou soutěžit (ovšem nemá vliv na 
platbu startovného) a na základě předložení dokladu o zaplacení startovného si nechá označit zvukový nosič 
startovním číslem, pokud nevyužil novinky letošního roku - uploadu. Potom jej zanese zvukaři, a pokud má změny 
ve složení formací, předá čestné prohlášení vedoucímu soutěže. Pak se již věnuje přípravě svých tanečníků na 
soutěž.  
 
Upozornění: 
Pokud máte větší rekvizity, je možno využít hned prvních modrých vrat haly, kde Vás ostraha s rekvizitami pustí, 
je to vstup nejblíže od aut a vraty vejdete rovnou za stage, kde je prostor pro rekvizity, nemusíte tedy obcházet 
s rekvizitami celou halu!!! Ale POZOR, všichni, kteří tudy budou s rekvizitami procházet, musí mít pásky, nejdřív 
tedy musí vedoucí k pokladně… 
 
Přejeme Vám hodně úspěchů na soutěži a doufáme, že Vás nezklameme a budete spokojeni…  
pořadatelský team LOLA´S DANCE CENTRE, z.s. 
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