
Nové místo konání

Kladenská Sportovní Hala
Kladenská sportovní hala - Základní informace :

Objekt disponuje ve svých prostorách několika sportovními sály, ve kterých je možné provozovat, vzhledem k 

technickému zázemí a velikosti, různorodé sportovní, kulturní a společenské akce ( např. i koncerty, sportovní 

klání, valné hromady, apod ). V roce 2011 byla hala opravena. (zateplení, nová podlaha atd.) více na 

www.samk.cz

Velký sál - hlavní velká plocha s hledištěm pro sedící diváky je vhodná pro všechny halové sporty 

Ve Sportovní Hale Kladno je v současné době možnost kvalitního šatnového zázemí v kapacitě cca 1200 
míst. V tom jsou započítány zamykatelné šatny, včetně sprch, ale i další sály. 
Samotná plocha haly bude „pomyslně rozdělena“ na 3 části – hlavní stage s pódiem - vlevo z pohledu 

diváka prostor pro příchozí taneční teamy, které zde budou mít i své rekvizity a kulisy – vpravo vedle pódia 

budou rekvizity a kulisy tanečních teamů, které již odtančily. Po každém kole postupující skupiny mohou své 

rekvizity přesouvat .

Kudy k hale?
Sportovní areály města Kladna, s.r.o.

Sportovců 818, Kladno 272 01

tel. 312 248 006

Kapacita + akce co se pořádalo pro CDO ve sportovní hale na Kladně (pořadatel TC R.A.K., z.s.):
Počet míst na sezení cca 500 a stání cca 150 + herní plocha pro tanečníky ( před pódiem ) 

Mistrovství Čech - JVK Kladno 2009,2010
Mistrovství ČR - HVK  Kladno 2009,2010, 2011, 2012, 2013,2014

Region 30.3.2019



Slovo na závěr …

Region 30.3.2019

Jako předseda prezentuji taneční školu  TC R.A.K., z.s., která byla vybrána na pořádání 
regionálního kola střední Čechy pro rok 2019. Prosíme Vás o změnu místa konání 
regionální soutěže. Žádost o změnu místa je podána po zjištění skutečného stavu počtu 
tanečníků, který je ovlivněn změnou stanov, která proběhla na VH. Všechny kluby jsem 
kontaktoval a se změnou místa souhlasí a nemají s tím problém. Počet tanečníků bude v 
roce 2019 menší. Proto, by jsem rád dal soutěž do středních Čech a hala na Kladně si
myslíme, že je k tomu vhodná, aby byla dosažena největší kvalita a úroveň soutěže 
pořádané pro CDO. Chceme, aby soutěž o kterou žádáme posílila image tanci, tanečním 
školám a CDO. Snažíme se o to každý rok. 

Budeme dbát na tanečníky a na CDO tak, aby vše bylo z naší strany zajištěno pro dobrou a 
kvalitní soutěž

Za realizaci celého projektu
Jan Liška
předseda TC R.A.K., z.s.
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KREATIVITA

Jan Liška
Levín 34, Králův Dvůr 267 01 

Tel : +420 603 544 709
Email : jan.liska@tcrak.cz

Veškerá autorská práva vyhrazena. Žádná 
část z této prezentace nesmí být užívána, 

kopírována, ukládána do informačních 
systémů nebo rozšiřována jakýmkoliv 

způsobem. Ať už elektronicky, mechanicky, 
fotografickou reprodukcí nebo jinými 

prostředky bez písemného souhlasu majitele 
autorských práv.


