
Středočeši budou tančit o titul mistra ČR!
__________________________________________________________________________

V březnu  odstartuje  taneční  tour  CZECH DANCE MASTERS boje  o  titul  mistra  ČR  2018  v
tanečních formacích. Na 15 místech po celém Česku proběhnou regionální, zemská kola a
MČR ve všech tanečních stylech. 

Právě  Středočeši  každoročně  získávají  mnoho  ocenění  a  jsou  častými  členy  české
reprezentace  Czech  Dance  Organization  na  mezinárodních  soutěžích  International  Dance
Organization.  Tradičním  bojištěm  středočeského  regionu  je  sportovní  hala  Slavia
(Vladivostocká)  v  Praze  10  kam  se  v  sobotu  14.4.2018 sjede   na  cca  120  soutěžních
choreografií a 3500 tanečníků a diváků. 

„Tradice nás zavazují a tanečníci inspirují…..již 10 let objevujeme nové tváře a motivujeme
začínající tanečníky. Nabízíme jedinečné podmínky pro posouvání hranic tanečního umění
a vytváříme prostor pro čerpání zkušeností a nápadů. Silná konkurence, vzájemná inspirace
a velké tréninkové úsilí je hnacím motorem pro všechny tanečníky a jejich trenéry. Týmový
duch, obrovská energie natěšených tanečníků a skvělé publikum vytváří strhující, emocemi
nabitou atmosféru, která se těžko popisuje slovy…to musíte zažít…..“ Dodává prezidentka
CDO Eva Vlková.

Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete stejně jako v loňském roce zúčastnit soutěže
regionální mistrovství středních Čech CDO, z.s. Nechceme jen, aby jste si splnili základní
postupové kolo, chceme aby to byla alespoň trochu i zábava. Snažíme se pro Vás připravit
krásnou stage, příjemné zázemí a spoustu cen. 

Ceny u nás dostává každý na 1 až 3 místě. Ve věkové kategorii mini každý. 

Během dne se bude vyhlašovat soutěž o nejoriginálnější choreografii v dětské, juniorské a
dospělé  věkové  kategorii.  Máme  pro  vítěze  připravené  krásné  broušené  poháry  z
olovnatého křišťálu věnované sklárnou Ruckl Crystal a.s. Divácká soutěž se také připravuje.
Budeme mít tři divácké soutěže, o které budete moci hrát na aplikaci – Kladno v mobilu. 

Za TC R.A.K., z.s. Vám můžeme slíbit, že příprava probíhá v plném proudu.    

Největší tour v ČR prolomí magickou hranici 20 000 tanečníků! Slavnostním zakončením pak
bude  grand finále  BEAT STREET v Brně  18.  –  20.  5.  a  grand finále  v Průmyslovém paláci
Výstaviště Holešovice ve dnech 24. – 27. 5., kde  v rámci Galavečera uvidíme 30 TOP 



choreografií a VIP porota rozhodne o absolutním vítězi CZECH DANCE MASTERS 2018. 

Název:  Taneční tour CZECH DANCE MASTERS 2018                                                                           
Pořadatel: Czech Dance Organization                                                                                       
Termín:  14.4.2018                                                                                                                                     
Čas:  10.00 – 23.00                                                                                                                                    
Místo: Sportovní hala Slavia, Vladivostocká – Praha 10                                                                    
Kontakt: Jan Kravec, telefon 603 109 583  

Soutěž  je  otevřena pro  běžnou veřejnost.  Vstupenky  lze  koupit  v  den konání  soutěže na
pokladně.

Bližší informace naleznete na www.czechdance.org

V případě, že jste tak již neučinili, kontaktujte 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 připravení Vám pomoci.

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

Jan Liška, DiS – tel. 603 544 709, jan.liska@tcrak.cz

Další důležité kontakty:

Jan Kravec ředitel soutěže, tel. 603109583, jan.kravec@tcrak.cz (organizace)

Jiří Paulů – vedoucí soutěže, tel. 608984265 (harmonogram)

Dana Klasová – předseda poroty, tel. 604935655  

http://www.czechdance.org/
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