
 

Přeji všem krásný pracovní den. 

Do rukou se vám dostává Zpravodaj č. 1, který je určen nejenom 
vedoucím klubů, ale i jejich členům a rodičům. Prostřednictvím 
zpravodaje vás budeme informovat o organizačních záležitostech 
spojených s taneční soutěží CZECH DANCE MASTERS, která se 
uskuteční v neděli 26.3.2017 v brněném Bobycentru.  

REGISTRACE SOUTĚŽE 

Již za 3 dny je registrace na soutěž. Prosím toto datum si dejte do 
upozornění na mobilu, protože po tomto termínu, pokud nebudete 
přihlášení, nemusíte být přijati. Důvodem je náš předběžný odhad, 
který se pohybuje kolem 130 formací. Jistě máme radost, že jsou 
počty rok od roku větší, však kapacita soutěžního dne je omezena. 
Předpokládám, že v pondělí jsou vaše děti do školy a tak nelze končit 
soutěž dlouho po půlnoci. I při počtu formací vyšším než 100, bez 
toho aby některé z disciplín jely na 2.kola, bude soutěž končit před 
23 hodinou. Proto apeluji na vás, abyste se 10.3.2017 zaregistrovali 
včas a my mohli připravovat harmonogram soutěže. 

 

 



 

ZLEVNĚNÉ VSTUPENKY 

Opět máme pro vedoucí skupin možnost si koupit v předprodeji 
vstupenky za zvýhodněnou cenu. Tyto vstupenky lze získat za 170 Kč. Na místě 
bude stát 200 Kč. Vím, že vedoucí skupin nyní mají jiné starosti, proto 
doporučujeme tuto správu třeba přenechat někomu z rodičů, který se o to 
postará. Minimální odběr je 50 Kusů.  Vstupenky prosím objednávejte u 
Moniky Müllerové, k dispozici pro vás  je bude mít od 1. března.  Ukončení 
předprodeje bude ve středu 22. 3. 2017. 

 

HUDBA 

Společně s přihláškou na soutěž lze rovněž nahrát i hudbu. Chtěl bych vás 
touto cestou požádat, abyste využili maximálně tuto formu a to ideálně dřív 
než při uzávěrce prezence 23.3.2017. Velké množství soutěžních formací si 
vyžaduje i náročnější přípravu. Rozhodně tato služba je velkým přínosem pro 
hladký chod soutěže. 

 

LOGA 

Děkuji čtyřem vedoucím skupin, kteří mi zaslali nové a nebo upravené logo. 
Letos opět budeme před zahájením každého soutěžního vystoupení pouštět 
na projekcích představení vaší choreografie. Kromě názvu formace, 
startovního čísla, jména skupiny se objeví i logo skupiny. Níže naleznete 
aktualizovaná loga, která mám k dispozici. Pokud logo nesouhlasí a přejete si 
ho vyměnit, pak jej prosím pošlete na můj  email, termín je do 15.3.2017. 
V případě, že vaše skupina logo nemá, bude prázdné místo nahrazeno 
emblémem soutěže CDM 2017. 

 

 



ZÁVĚR  
Na co je potřeba se připravit? Jaké plynou úkoly před soutěží nyní? 

1. Nezapomenout se 10.3.2017 registrovat na soutěž. 
2. V případě, že již máte i hudbu, na kterou budete soutěžit, tak ji společně s přihláškou 

nahrát. 
3. Pokud je zájem o volné vstupy, tak se nám ozvat. 
4. Pokud chcete změnit logo, tak nám jej pošlete. 

 

Budeme se na vás v neděli 26.3. v Brně těšit. 

 


