
 
 
 
Přeji pěkný den, 
 
Opět po roce vás oslovuji s informacemi kolem soutěže v Boby. Ode dneška přesně za 
měsíc vypukne soutěž, která je jubilejním 20. ročníkem. Za tu dobu se díky vám stala 
brněnská soutěž největším krajským kolem formací, kde se loni utkalo přes 140 formací. 
Pevně věřím, že jste i v letošním roce byli stejně plodní, proto se s Monikou budeme snažit 
připravit ty nejlepší soutěžní podmínky. Aby vše probíhalo hladce a bez větší problémů, budu 
vám týden co týden posílat důležité informace k organizaci soutěže. Vás pak požádám, 
abyste byli prostředníky mezi vašimi tanečníky a rodiči.  
 
V tomto zpravodaji se zaměříme na předprodej vstupenek a prezentaci skupin na soutěži. 
 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
 
V letošním roce bohužel musíme sáhnout k nepopulárnímu opatření a tím je zdražení 
vstupného. K tomu mělo dojít již před 5 lety, kdy se razantně zvedly nájmy, však díky stále 
přibývajícímu počtu tanečníků a diváků k tomu dojít nemuselo. V letošním roce však čelíme 
vysokým nákladům za nájem (jen za převlékárny zaplatíme 70.000 Kč), pak nás čeká i 
náročná daňová zátěž EET. Tím se cena vstupného na soutěži bude prodávat: 
 

250 Kč pro dospělé  
200 Kč pro osoby od 6 do 15 let a důchodce. 

 
Však prostřednictvím tanečních skupin nabízíme množstevní slevu vstupného, kdy 
v předprodeji lze vstupenky získat za cenu 200 Kč pro dospělou osobu. Podmínkou je odběr 
minimálního počtu 50 ks a platbě při převzetí. Navíc od nás obdržíte 5 ks vstupenek zdarma 
v hodnotě 1.000 Kč, jako poděkování za snahu. V případě odběru vyššího počtu než je 50 
ks, je vždy 10 ks vstupenek a 1 zdarma. Prodejem vstupenek se nemusíte zatěžovat vy, 
stačí třeba jen na nás na kontaktovat nějakou aktivní maminku, pro kterou získání vstupenky 
zdarma může být motivující. 
 
 
 



 
 
Na soutěž od nás každá skupina obdrží jednu volnou vstupenku a dále pak na každou 
choreografii, také jednu vstupenku. Tedy v případě, že na soutěž přihlásíte 6 formací, 
obdržíte 7 volných vstupů, které vám budou vydány u platby startovného. 
 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 19.3.2018 a před prodejové vstupenky budou 
k dispozici pouze do středy 4.4.2018. Počet kusů, termín a způsob předání prosím 
kontaktujte Moniku Müllerovou. Proto s objednáním neotálejte. 
 

PREZENTACE SKUPIN 
 
Každá soutěžní formace je před svým soutěžním vystoupením prezentována moderátorem a 
rovněž jsou informace o startovním čísle, disciplíně, jména klubu a názvu formace 
prezentovány na velkoplošné projekci. Zde bychom rádi vždy k názvu skupiny doplnili i vaše 
logo skupiny. 
 
Nově bychom chtěli odprezentovat i jednotlivé choreografy, tak, aby diváci nejen slyšeli 
jméno osoby, která formaci připravila, ale i viděli na velkoplošné projekci. Tím zajistíme plnou 
kontinuitu sdělní moderátorem a obrazovou prezentací na velkoplošných obrazovkách. 
 
S těmito úkony, pak pro vás plynou dva úkoly: 
 

1. Níže naleznete loga všech skupin, která mám nyní k dispozici. Zkontrolujte jeho 
aktuálnost a v případě změny jej zašlete na můj email rs@radim.in . Pokud ve výběru 
logo chybí, pak mi jej prosím zašlete na stejný email. 
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2. Foto choreografa nebo choreografů bude malinko obtížnější proces. Abych byl 

schopen zvládnout přípravu všech prezentací, bude nutné dodržet určité zásady. 
Těmi jsou forma obrázku a způsob uložení. 
 
Vaše fotky budeme do prezentace dávat v ořezané formě. Tedy fotka musí splňovat 
určitá pravidla: 
a) Na fotce musí být pouze osoba nebo osoby choreografů. Žádné rušivé elementy 

zde nesmějí být. 
b) Barva pozadí musí být jednobarevná a daná barva nesmí být součástí oblečení. 

Tedy budu-li fotit na bílé pozadí, pak si nesmím vzít bílé tričko atd. 
c) Rozměr fotky a její kvalita by měla být co nejlepší. Však žádné objednávání 

ateliéru nemusíte, postačí i klasický mobil, kdy všechny slušné přístroje dobře fotí. 
 

Pro vaši představu, jak by měla a neměla fotka vypadat je ilustrační znázornění. 
 

Stáhnul jsem si fotku Pavly Loučkové, která má 
za sebou pozadí. To po jeho odmazání vytvoří 
pouze obrázek osoby. 

 

Další fotku jsem si stáhl Moniky Müllerové 
z Facebooku, která je pro naše účely nevhodná 
a takové fotky do prezentace dávat nebudeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším důležitým bodem bude ukládání. Nyní vás žádám, abyste mi zatím fotky choreografů 
neposílali. To proběhne až po první prezenci, kdy již budou známi startovní čísla jednotlivých 
formací. Následně pak vám bude zaslán formulář, kde k příslušné formaci fotku uložíte a 
správně pojmenujete. 

DŮLEŽITÉ!  

Logo v prezentaci, stejně tak foto choreografů je dobrovolná záležitost nikoliv 
povinná. V případě, že nám tyto podklady nedodáte, bude vaše prezentace uvedena se 
základními údaji z vaší přihlášky. 

 



Tak to by bylo asi pro první zpravodaj vše. 

Níže naleznete naše kontakty pro případné dotazy. Tedy přesně za 30 dní to vypukne a za 
týden se budu opět těšit. 

 
 
Radim Samek      Monika Müllerová 
608 700 292      603 995 207 
rs@radim.in      monika.mullerova@hotmail.cz 
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