
 

 

 

 
 

 

          Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, ahoj lidi se zájmem o tanec a 

účastníci Regionu středních Čech CDO 2017.  

 

          Dovolte, abychom Vás tímto oslovili jménem organizátora této taneční události , která 

proběhne v Praze dne 25.3.2017 sportovní hala Slávie. Kapacita diváků k sezení na naši 

soutěž bude 1 000. Sportovní hala byla na tuto soutěž využívána a naší školou pořádána tak 

pevně věříme, že i letos přijedete. 

           Vyhlašovatel a pořadatel je CDO z.s. s názvem tour CZECH DANCE MASTERS 

2017. TC R.A.K., z.s. jako organizátor Vás chceme postupně informovat touto cestou, co 

nového připravujeme. Budeme Vám zasílat informace tak, aby jste byli včas a dostatečně 

informováni o nadcházející taneční události.  

          Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete stejně jako v loňském roce zúčastnit 

soutěže regionální mistrovství středních Čech CDO, z.s. 

          Celá soutěž bude mít tvář CZECH DANCE MASTERS 2017. Nechceme jen, aby jste si 

splnili základní postupové kolo, chceme aby to byla alespoň trochu i zábava. Tak jako v 

loňském roce i letos se snažíme zajistit ceny. 

          V případě že budete mít dotaz. Prosím kontaktujte nás, ať Vám můžeme vyjít vstříc. Za 

TC R.A.K. z.s. Vám můžeme slíbit, že příprava probíhá a chceme pro Vás uspořádat soutěž, 

která bude minimálně stejně zajímavá jako loni. Za organizátora věříme, že budete i nadále 

činnosti CDO, z.s. nakloněni a zúčastníte  se se svými tanečníky tohoto soutěžního klání a pro 

diváky připravíte neopakovatelné taneční zážitky.  

 Tímto bychom Vás chtěli poprosit, v případě, že jste tak již neučinili, aby jste 

kontaktovali soutěžní úsek CDO, z.s  pro vyřízení všech potřebných formalit, aby Vaše 

účast na soutěži nebyla ničím limitována a vše jste měli včas připravené.  Pokud budete 

něco potřebovat jsme připraveni Vám pomoci. Nebo kontaktujte svého víceprezidenta v 

kraji, rádi vám jak my tak on poradí s Vaším dotazem.  

Věnujte, prosím, těmto zpravodajům pozornost a v případě jakýchkoliv nejasností nás, 

prosím, kontaktujte. 

Co bude součástí dne?  

 Během dne se bude vyhlašovat soutěž o nejoriginálnější choreografii v dětské, 

juniorské a dospělé věkové kategorii. Budeme mít krasné broušené poháry z olovnatého 

křišťálu věnované sklárnou Ruckl Crystal a.s.  



 

 

 

 Divácká cena, se již také připravuje. Budeme mít tři divácké soutěže, o které budete 

moci hrát na aplikaci, Kladno v mobilu a Kladno Cool. 

 

Za TC R.A.K., z.s. 

Jan Liška, DiS.  

Tel. 603 544 709 

 

Další důležité kontakty: 

Martin Brejša sčitael, tel. 773 997 063,  

vedoucí soutěže: Jiří Paulů 608 984 265 (harmonogram, průběh soutěže) 

Předseda poroty: Dana Klasová: 604 935 655 


