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Organizace a členská základna 

 

Spolek CDO (Czech Dance Organization) je nejsilnější a nejpočetnější taneční organizací 

v České republice, která vznikla v roce 2007 jako přímé pokračování zaniklé Českomoravské 

taneční organizace (ČMTO).  

 

Vedení CDO, členové KRK k 31. 12. 2020: 

Management:                                                                                                                                                                                                                     

Mgr. Eva Vlková - Prezident CDO, manažer mezinárodního úseku a marketingu 

Mgr. David Nováček - 1. viceprezident CDO, manažer soutěžního úseku a legislativy  

Monika Müllerová – manažer správního úseku a ekonomiky 

Kontrolní a revizní komise: 

Andrea Myslivečková – předseda  

Dita Hejníková 

Tereza Olšarová 

Prezidium – viceprezidenti krajů: 

Michal Bezruč - kraj Praha, Jan Liška – kraj středočeský, Pavlína Véle – kraj jihočeský, Lída 

Fišrová – kraj ústecký, Jiří Paulů – kraj královéhradecký, Andrea Burešová – kraj karlovarský, 

Kateřina Štěpánková – kraj liberecký, Patrik Ferbas – kraj plzeňský, Monika Müllerová – kraj 

jihomoravský, Daniela Riesová – kraj moravskoslezský, Adéla Kratochvílová – kraj 

olomoucký, Martin Dytrt – kraj pardubický, Ivo Peroutka – kraj Vysočina, Igor Henzély – kraj 

zlínský  

Osobní jednání Prezidia CDO: 

25. 02. 2020 - sekretariát CDO Praha   

25. 08. 2020 - sekretariát CDO Praha 

Konference Prezidia CDO: 

10. 03. 2020 - on-line,  23. 03. 2020 - on-line, 02. 04. 2020 - on-line, 15. 09. 2020 - on-line, 

20. 10. 2020 - on-line, 13. 11. 2020 - on-line, 14. 12. 2020 - on-line                                                              
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Záměr vedení CDO: 

● Zvyšování členské základny v rámci organizovaných projektů a masových propagačně 

motivačních akcí s celostátní působností – CZECH DANCE HOBBY FESTIVAL a 

MČR CZECH DANCE MASTERS 2020 se slavnostním  zakončením v Průmyslovém 

paláci Výstaviště Praha. 

● Nabídnout smysluplné využití volného času na bázi zdravého životního stylu zesílením 

poradenské činnosti, cílenou propagací, organizovanými projekty a zabránit tak 

přístupu negativních jevů jako jsou obezita, drogy, kriminalita dětí a mládeže. 

● Oslovit širokou veřejnost prostřednictvím našich členů a krajských Viceprezidentů 

CDO s cílem nabídky projektů a vytváření podmínek pro pohybové aktivity všech 

věkových kategorií - tedy pro nejširší spektrum občanů.  

● Zesílit dotační politiku CDO - žádost o grant na magistrátu hlavního města Prahy na 

akce CZECH DANCE HOBBY FESTIVAL a MČR CZECH DANCE MASTERS 2020 

a přihlásit CDO do více programů státní podpory sportu MŠMT a NSA.  

Členská základna (stav k 31. 12. 2020): 

● Období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 

● Počet individuálních členů CDO celkem (z toho řádní/evidovaní):18799 (6004/12795) 

● Počet kolektivních členů CDO celkem (z toho řádní/evidovaní): 311 (126/185) 
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Členství a spolupráce se svazy 

● IDO /International Dance Organization/ - CDO je členem od r. 2008 a je výhradním 

zástupcem pro nominace české reprezentace na mistrovství Evropy a světa IDO. 

● ČASPV /Česká asociace Sport pro všechny/ - CDO je kolektivním členem. 

● SDIDO SZTŠ /Sekcia disciplín IDO Slovenského zvazu tanečného športu/ - Úzká 

spolupráce v rámci IDO. 

● ČSTS - /Český svaz tanečního sportu/ 

Od r. 2020 zahájena jednání s cílem úzké spolupráce a hledání společné platformy - 

podpora vzniku společné “České unie tanečního sportu”. 

● ČUS /Česká unie sportu/ 

V roce 2020 podána přihláška do ČUS - účast na VH ČUS - CDO nebylo přijato. 

 

Systém soutěží – projekty 2020 

 
1. Systém soutěží formací  - jarní taneční tour „CZECH DANCE MASTERS A 

HOBBY FESTIVAL 2020“ 

- vyvrcholením je MČR s nominací na mistrovství Evropy a světa IDO /International 

Dance Organization/ 

 

2. Projekt grand finále MČR ART, DISCO, TAP, COUPLE, BELLY - Průmyslový 

palác Holešovice Praha + galavečer TOP 30 „Mistr mistrů 2020“  

-  slavnostní zakončení jarní taneční tour „CZECH DANCE MASTERS 2020“ 

-  s udílením cen absolutním vítězům v ktg. děti, junioři, dospělí 

 

3. Systém ligových soutěží „CZECH DANCE MASTERS, BASIC SCHOOL a 

HOBBY 2020“ 

- vyvrcholením Czech Dance Masters je MČR s nominací na mistrovství Evropy a 

světa IDO a udílení titulů „vítěz extraligy“ 

- vyvrcholením Hobby je soutěž „O pohár Prezidenta CDO“ při soutěži MČR 

- Liga Disco Dance, Liga Hip Hop, Liga Street Battle 

 

1. Systém soutěží formací jarní taneční tour „CZECH DANCE 

MASTERS A HOBBY FESTIVAL 2020“ 
 

● 9 regionálních kol 

● 4 zemská kola – mistrovství Čech, mistrovství Moravy 

● 2 MČR 

● galavečer TOP 30 „Mistr mistrů 2020“  

            

Největší a nejsilnější projekt CDO s dlouholetou tradicí zaměřený na rozsáhlé spektrum 

cílových skupin – organizované a neorganizované děti a mládež, široká veřejnost všech 

věkových kategorií a to ve formě hobby a vrcholové. 
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Termín: 21. 3. - 24. 5. 2020 

Počet soutěží: 15 (27 soutěžních dní) 

Disciplíny stylů:  

ART, STREET, DISCO, COUPLE DANCE, TAP DANCE, BELLY DANCE 

Věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 

Specifikace výkonnosti: hobby, 2. liga, extraliga 

Počet zúčastněných tanečníků: 0 

Počet diváků: 0 

Počet zúčastněných kolektivů: 0 

 

Tento projekt s celostátní působností má za cíl rozvíjet zájem dětí a mládeže o tělovýchovu a 

zejména tanec, pohybovou průpravu, hudební a rytmické cítění, soutěžení v rámci fair play. 

Nabídnout smysluplné využití volného času na bázi zdravého životního stylu a zabránit tak 

přístupu negativních jevů jako jsou obezita, drogy, kriminalita dětí a mládeže. Projekt 

podporuje náborovou činnost v regionech a má motivačně propagační funkci s širokou 

nabídkou pohybových aktivit všem občanům s apelem na celosvětovou výzvu důležitosti 

zdravého životního stylu.  

V důsledku covidové pandemie a vládních opatření tento projekt CDO nebyl realizován! 

Těsně před zahájením jarní tour CDM 2020 byla v březnu regionální kola zrušena, zemská kola 

a MČR nejdříve přesunuta na podzim 2020, nicméně později v srpnu zcela zrušena. 

 

2. Projekt grand finále MČR ART, DISCO, TAP, COUPLE, 

BELLY - Průmyslový palác Holešovice Praha + galavečer 

TOP 30 „Mistr mistrů 2020“  
 

- Grand finále CZECH DANCE HOBBY FESTIVAL (pro širokou veřejnost)  

- Grand finále MČR CZECH DANCE MASTERS (pro organizované děti a mládež) 

 

Termín: 21. – 24. 5. 2020 

Místo konání: Průmyslový palác Výstaviště Holešovice Praha 

Disciplíny stylů: ART, DISCO, COUPLE DANCE, TAP DANCE, BELLY DANCE 

Věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 

Počet zúčastněných tanečníků: 0 

Počet diváků: 0 

Počet zúčastněných kolektivů:0 

V důsledku covidové pandemie a vládních opatření tento projekt CDO nebyl realizován! 



 

Výroční zpráva Czech Dance Organization, z.s. za rok 2020 Stránka 7 z 24 

 

TOP 30 „Mistr mistrů 2020“  

 
Termín: 24. 5. 2020 

Místo konání: Průmyslový palác Výstaviště Holešovice Praha 

účast: 30 TOP choreografii – mistři ČR tanečních stylů - ART, DISCO, COUPLE DANCE, 

TAP DANCE, BELLY DANCE, STREET 

Věkové kategorie: děti, junioři, dospělí 

V důsledku covidové pandemie a vládních opatření tento projekt CDO nebyl realizován! 

 

3. Systém ligových soutěží „CZECH DANCE MASTERS, 

BASIC SCHOOL a HOBBY 2020“ 

 
Specifický projekt -  progresivní dramaturgie soutěží, motivační a propagační audio spoty, 

video spoty na FB propagující mistry ČR jako tváře CDO a projektu CDM, doprovodné 

zábavné programy, facebookové soutěže, foto soutěže s partnerem projektu Fujifilm.  

 
● Ligové soutěže Disco Dance – Hobby liga – BASIC SCHOOL, Zemská liga, Extraliga 

sóla, dua, malé skupiny 

● Ligové soutěže Hip Hop – Hobby liga, Zemská liga 

sóla, dua, malé skupiny 

● Ligové soutěže Street Battle   

battle 1vs1,  crew vs crew 

 

 
Termín: 27. 9. 2020 – 16. 1. 2021 

Počet soutěží: 15 

Hobby liga, Zemská liga, Extraliga, MČR                                                                                                                                                           

 

Věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2 

            Specifikace výkonnosti: Hobby liga, Zemská liga, Extraliga 
        Vyvrcholením je MČR s nominací na mistrovství Evropy a světa IDO a udílení titulů „vítěz ligy“. 

Počet zúčastněných tanečníků: 0 

Počet diváků: 0 

Počet zúčastněných kolektivů: 0 

V důsledku covidové pandemie a vládních opatření tento projekt CDO nebyl realizován! 

Bohužel pandemie koronaviru umožnila uspořádat nakonec jen jednu klasickou soutěž, a to 

MČR street battle v lednu 2020 jako poslední soutěž podzimní tour CDM 2019. 

Podzimní tour CDM 2020 byla nejdříve zkrácena, později zcela zrušena.  
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Bylo připraveno mnoho alternativních kalendářů CDM pro různé případy vývoje pandemie v 

roce 2020 i 2021, včetně projektu oficiální CDM on-line tour, jejíž pilotní soutěž se nakonec 

uskutečnila 12. 12. 2020 pro disco dance sólo s plánovaným pokračováním i pro jiné disciplíny 

v roce 2021. Proběhlo rovněž několik soutěží na sociálních sítích, ovšem bez statutu oficiálních 

soutěží. 

  

4. PRVNÍ PROJEKT “CZECH DANCE MASTERS ONLINE” 

VYSÍLANÝ Z VIRTUÁLNÍHO STUDIA 

 

V důsledku covidové situace připravilo CDO ve spolupráci se CR PRODUCTION pilotní 

online projekt  - CZECH DANCE MASTERS CHRISTMAS CUP 2020. 

 

Termín: 12. 12. 2020 

Typ soutěže: pohárová soutěž Disco Dance - hobby, masters                                                                                                                                                          

Věkové kategorie: děti, junioři 

            Vysílání: TVCOM.CZ 

Počet zúčastněných tanečníků: 204 

Počet diváků (zhlédnutí): 5709 

Počet zúčastněných kolektivů: 25 
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Zpráva o činnosti manažera soutěžního úseku a legislativy 

- zpracoval David Nováček 

 

Hlavní úkoly úseku: 

1) systém soutěží a kalendář Czech Dance Masters (CDM) 

2) výběrová řízení na organizátory soutěží CDM  

3) úprava soutěžních a technických pravidel CDM a soutěžních formulářů 

4) úprava databázového a soutěžního systému CDO (DCS), překlopení žebříčku CDM 

5) práce soutěžních komisí 

6) úprava Statutu funkcionáře a panelů funkcionářů 

7) průběžná soutěžní činnost a soutěžní statistika 

8) nesoutěžní legislativa 

 

Ad 1) Systém soutěží a kalendář Czech Dance Masters (CDM): 

Jarní i podzimní tour Czech Dance Masters byla nastavena stejným systémem jako 

v předchozích letech, podobně byl tedy zhotoven i kalendář CDM, opět i se slavnostním 

galavečerem „Mistr Mistrů“ Czech Dance Masters. Všechny soutěže měly být celodenní, a tedy 

ufinancovatelné pro organizátory a zajímavé pro tanečníky. Bohužel pandemie koronaviru 

umožnila uspořádat nakonec jen jednu klasickou soutěž, a to MČR street battle v lednu 2020 

jako poslední soutěž podzimní tour CDM 2019. Těsně před zahájením jarní tour CDM 2020 

byla v březnu regionální kola zrušena, zemská kola a MČR nejdříve přesunuta na podzim 2020, 

nicméně později v srpnu zcela zrušena. Podzimní tour CDM 2020 byla nejdříve zkrácena, 

později zcela zrušena. Bylo připraveno mnoho alternativních kalendářů CDM pro různé případy 

vývoje pandemie v roce 2020 i 2021, včetně projektu oficiální CDM on-line tour, jejíž pilotní 

soutěž se nakonec uskutečnila 12.12.2020 pro disco dance sólo s plánovaným pokračováním i 

pro jiné disciplíny v roce 2021. Proběhlo rovněž několik soutěží na sociálních sítích, ovšem bez 

statutu oficiálních soutěží. 

 

Ad 2) Výběrová řízení na organizátory soutěží CDM: 

Z důvodů pandemie koronaviru byl úzký kontakt s plánovanými organizátory CDM 2020, 

kterým byly soutěže přesunuty či zrušeny. Prezidium na základě situace rozhodlo o 

automatickém převedení organizace stejných soutěží do dalšího ročníku. VŘ v roce 2020 řádně 
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proběhla pouze na původní podzimní tour (úspěšně) a regionální soutěž jarní tour po odstoupení 

plánovaného organizátora (neúspěšně). 

 

Ad 3) Úprava soutěžních a technických pravidel CDM a soutěžních formulářů: 

Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru nedošlo ke změnám v SaTP, ani formulářích. Došlo 

pouze ke změně přílohy SaTP, věkových kategoriích, netradičně však až na podzim 2020. 

Přesunutá jarní tour na podzim totiž měla být s původními věky, k překlopení na novou sezónu 

tedy došlo až po kompletním zrušení všech soutěží.  

 

Ad 4) Úprava databázového a soutěžního systému DCS CDO, překlopení žebříčku CDM: 

I v tomto roce pokračovaly postupné úpravy systému DCS CDO dodavatele p. Liberdy. Jednalo 

se zejména o úpravy vyvolané nestandardní sezónou z důvodů pandemie koronaviru 

(nestandardní překlopení žebříčku i sezóny, úprava nástupních tříd pro jarní tour, příprava na 

on-line soutěže - úložiště pro videa, úprava názvů a export videí pro zpracovatelem videí a TV 

pořadu…), dále zálohy členské základny po měsících, založení nového archivu - karta 

tanečníka a karta kolektivu včetně vyhledávání, úprava exportu členů kolektivu + možnost 

samostatných exportů pro rejstřík sportovců NSA pro jednotlivé kolektivy včetně úprav 

formátování a číselníku zemí, import RUIAN apod.  

 

Ad 5) Práce soutěžních komisí: 

V tomto roce se pokračovalo ve stejném systému obsazování soutěžních komisí, a to dle 

úspěšnosti kolektivů v příslušném departmentu, tedy dle statistik byly komise obměněny. 

Komise i nadále převážně pracují v uzavřených facebookových skupinách, což šetří čas i 

náklady s ohledem na roztříštěnost členů po celé ČR. V podzimní tour jsme měli 3 komise: 

disco, hip hop a battle, v jarní tour pak 6 komisí: street, disco, art, belly, couple a tap. 

V kompetenci těchto komisí je zejména odborná činnost, navrhování změn SaTP, schvalování 

porot, řešení odvolání ze soutěží apod. V tomto roce pracovaly komise omezeně vzhledem k 

pandemii koronaviru. 

 

Ad 6) Úprava Statutu funkcionáře a panely funkcionářů: 

U statutu funkcionáře nedošlo k žádným úpravám. Panely funkcionářů byly mírně upraveny 

soutěžními komisemi. 

 

Ad 7) Průběžná soutěžní činnost a soutěžní statistika: 



 

Výroční zpráva Czech Dance Organization, z.s. za rok 2020 Stránka 11 z 24 

 

Průběžně bylo třeba připravovat a schvalovat propozice soutěží, kontrolovat zprávy ze soutěží 

a řešit případné problémy na soutěžích. Rovněž bylo třeba zpracovávat statistiku účastníků 

soutěží i úspěšnosti jednotlivých kolektivů, které se potom dále využívají např. pro obsazování 

soutěžních komisí. 

 

Ad 8) Nesoutěžní legislativa: 

Byly provedeny tyto legislativní změny: Nominační principy IDO, Finanční řád CDO a další 

průběžná činnost v podobě kontrol či návrhů smluv apod. V roce 2020 rovněž započala jednání 

s ČSTS o možnosti vytvoření společné “střechy” tanečního sportu v Česku. 

Průběžně probíhala poradenská činnost pro kolektivní členy se státní grantovou politikou 

(MŠMT-vyúčtování, NSA - Můj klub, Covid-Sport, Provoz a údržba, MPO apod.), dále 

výklady mimořádných opatření MZ ČR či Vlády ČR a jednání se státní správou o podpoře v 

období pandemie.  
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Činnost v oblasti vzdělávání trenérů a porotců 
 

Pro zkvalitňování práce s dětmi a mládeží CDO zabezpečuje systematické vzdělávání 

vedoucích souborů, trenérů, porotců a choreografů. 

 

● CZECH DANCE ARÉNA 2020 – víkendový workshop pro funkcionáře CDO 

(povinné), trenéry, tanečníky - ZRUŠENO/covidová opatření 

● Systém rozborových seminářů na závěr každé soutěže taneční tour „ CZECH DANCE 

MASTERS 2020“  

- Odborná hodnocení poroty, poradenská činnost - ZRUŠENO/covidová opatření 

● Lektorské a trenérské studium pro taneční trenéry a lektory, které CDO připravuje ve 

spolupráci se vzdělávací agenturou ATVA, která je držitelem certifikátu MŠMT. 

● Statut porotce – systém školení – Trenérské minimum I., II., III. 

- semináře, absolventský test, absolventská práce, stínování funkce porotce - 

ZRUŠENO/covidová opatření 

● Skripta CDO dle tanečních stylů  

●  „Letní školy tance“ – workshopy zaměřené na taneční techniky a současné trendy. 
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Zpráva o činnosti manažera mezinárodního úseku a marketingu 

- zpracovala Mgr. Eva Vlková 

 

 

CDO je výhradním zástupcem IDO v ČR od roku 2008. 

16. 12. IDO AGM 2020 ONLINE 

● CDO zastupovala Dita Hejníková 

  

Soutěže IDO na území ČR 2020: 

● IDO ME Disco dance and disco freestyle championships                                          

Organizátor: Eva Vlková – Beethoven DC Chomutov 

Místo a termín konání: Chomutov, 18. - 21. 6. 2020 

V důsledku covidové pandemie a vládních opatření tento projekt CDO nebyl realizován! 

 

● IDO MS COUPLE DANCE championships  

Organizátor: TS Freedom 

Místo a termín konání: Děčín, 11. - 14. 6. 2020  

V důsledku covidové pandemie a vládních opatření tento projekt CDO nebyl realizován! 
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Zpráva manažera správního úseku a ekonomiky 

- zpracovala Monika Müllerová 

 

Hlavní činnost správního úseku a ekonomiky 
Hlavními zdroji příjmů spolku byly nadále členské příspěvky a výnosy ze soutěží.  Výše 

členských příspěvků oproti předchozímu období zůstává nezměněna. Členský příspěvek 

řádných členů CDO se hradí na kalendářní rok tedy od 1. 1. – 31. 12. V roce 2020 se velkou 

měrou podílely na příjmech spolku i získané dotace z MŠMT a NSA.  

 

Dotace byly poskytnuty v těchto oblastech: 

  

1)  

Název poskytovatele dotace: MŠMT 

Evidenční číslo: SPORT-3-E-0102_2020 

Dotační neinvestiční program: ORGANIZACE SPORTU 2020 - Sportovní svazy 

Dotační částka: 1 881 490,- Kč 

Účel dotace: Celoroční činnost CDO. 

 

2) 

Název poskytovatele dotace: NSA 

Evidenční číslo:COS1-B-01079  

Dotační program: „COVID-SPORT“ 

Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 

 

Podpora byla určena pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci, 

která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívající v 

nutnosti zrušit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně 

vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v 

budoucnu.  

Dotační částka: 128 523,75 Kč 

 

3) 

V roce 2020 se nám podařilo získat i dotaci z magistrátu hlavního města Prahy na realizaci 

projektu GRAND FINÁLE CZECH DANCE MASTERS 2020. Podporu na realizaci projektu 

ve výši 425 000 Kč jsme byli nuceni, vzhledem ke covidové situaci a vládním nařízením vrátit, 

a také jsme tak 21.9.2020 učinili, tedy nebyla z výše uvedeným důvodů uplatěna. 
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Stav finančních prostředků k 31. 12. 2020:  
Hotovostní pokladna CZ  - správní úsek: 813,00 Kč 
Hotovostní pokladna EUR  -  mezinárodní úsek: 3,48 € 
Hotovostní pokladna CZ  - soutěžní úsek: 7102 Kč 
Bankovní účet CZ:  3 012 786, 59 Kč 
Bankovní účet EUR: 677,52 € 

 

Stejně jako v předchozích letech jsme se snažili zkvalitňovat služby u správní a evidenční 

činnosti CDO a to především: 

 

a/ Zpracování přihlášek zaslaných na sekretariát správního úseku. 

b/ Zajišťovali jsme kontrolu plateb za členské poplatky, poplatky ze soutěží a další platby 

vycházející z dohod s dalšími dodavateli. 

c/ Pravidelně předáváme prezidiu zprávu o počtu a změnách členské základny CDO.  

d/ Zajišťujeme další aktualizace pro evidování členů, díky této službě máme přehlednou 

evidenci klubů a možné následné elektronické přihlášení na akce pořádané CDO. 

e/ Nadále provádíme zkvalitnění evidenčního systému CDO, tak aby došlo nejen ke 

zjednodušení pro potřeby členské základny, ale odpovídal GDPR a rejstříku MŠMT.  

 

Zajišťovali jsme evidenci a přípravu smluvních vztahů za podpory legislativy a 

marketingu CDO a zabezpečovalo distribuci smluv příslušným dodavatelům. 

 

Vypracovali jsme rozpočet organizace a dohlíželi na dodržování plnění rozpočtu CDO a 

dle finančního řádu předložili Prezidiu průběžné plnění rozpočtu. 

 

Společně s účetní firmou Meridea, s.r.o. se podílíme na přípravách daňového přiznání a 

předkládali jsme Prezidiu ekonomickou roční závěrku 2020.  

 

Pro účely evidence veškerých dokladů CDO jsme na sdíleném GOOGLE disku doplňovali 

podklady, pro průběžnou kontrolu kontrolní a revizní komise. 

 

Společně s ostatními manažery jsme připravili podklady pro úspěšné podání žádostí o 

dotace, díky kterým můžeme zkvalitňovat služby naší členské základně. Obě získané 

dotace, viz výše, se nám podařilo také úspěšně vyúčtovat. 

 

V letošním “covidovém” roce jsme se podíleli na přípravách on-line projektů a soutěží, 

jejichž nedílnou součástí bylo vypracování rozpočtů, jejich následné vyúčtování a 

vyplácení honorářů funkcionářů či hotovostních výher pro naše soutěžící. 

 

 

Sociální sítě 
Aktivní komunikace se členy a příznivci CDO jsme rozvíjeli také na sociálních sítích. Počet 

fanoušku facebookové stránky ČZECH DANCE ORGANIZATION se v roce 2020 mírně snížil 

na počet 17 919, to je dáno především tím, že na tomto profilu nedochází k aktualizaci a veškeré 

informace již směřujeme na profil CZECH DANCE MASTERS, kde se snažíme o maximální 

komunikaci s našimi fanoušky a to nově např. prostřednictvím živých streamů z našich soutěží, 

soutěží s taneční tématikou, zakládání událostí pro akce CDO, tak abychom dosáhli 

informovanosti co možná největší škály zájemců o naše taneční soutěže. V roce 2020 se nám 

podařilo zvýšit počet sledujících na celkových 15 304. Celkový dosah fanoušků FB profilů tak 

činí k 31. 12. 2020  – 33 223 .  
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INSTAGRAM – CZECH_DANCE_MASTERS 

I v roce 2020 jsme se zaměřili na rozvoj mezi mládeží tolik oblíbeného instagramového 

profilu, který je našimi sledujícími velmi žádaný a dosahujeme počtu téměř 14 000 

sledujících.  

V letošním, tzv. covidovém roce,  jsme byli nuceni přesunout naše aktivity do online prostředí 

a INSTAGRAM se nám stal velkým pomocníkem. 

  
 

 

 

CZECH DANCE MASTERS Z OBÝVÁKU 

V březnu 2020 jsme zahájili naši nevyžádanou ONLINE sezónu projektem 

CZECH DANCE MASTERS Z OBÝVÁKU, kdy jsme oslovili spolupracující trenéry a 

lektory, nejen z ČR, ale i ze zahraničí, kteří pro naše tanečníky natáčeli instruktážní video a Ti 

se tak mohli naučit taneční vazby v různých stylech - STREET, DISCO, ART, BELLY, TAP 

i COUPLE DANCE.  

Tuto formu projektu podpořila i nově vznikající Národní sportovní agentura, která videa 

sdílela na svých webových stránkách a tak si mohla vyzkoušet náš taneční sport i široká 

veřejnost. 

Tanečníci svoje výkony natáčeli a sdíleli na sociálních sítích. Každý týden jsme nejlepším 

předali ceny od našich partnerů a získali možnost natočit svá lektorská videa pro ostatní 

sportovce.. 

Pro velký úspěch tento projekt trval dlouhých 7 týdnů a obsáhl celkem 59 lektorských videí. 

   
 

 

 

 



 

Výroční zpráva Czech Dance Organization, z.s. za rok 2020 Stránka 17 z 24 

 

JUNIOR STAR 

 

Projekt Junior star dal možnost realizace našim nejmladším s trenérskými ambice. Ti nám 

poslali svá videa s výukou krátké choreografie v různých tanečních stylech a dali jsem tak 

možnost našim začínajícím talentům k vlastní realizaci autorské tvorby. 

I tento projekt byl zaměřen především na to, aby se naši sportovci “hýbali”, ale oceňovali 

jsme také jejich kreativitu, celkový dojem a komunikační schopnosti. 

Vítěze v jednotlivých tanečních stylech jsme ocenili trofejí “JUNIOR STAR” a cenami od 

našich partnerů. 

Miláčkem našich fanoušků se stala Káťa HANNAY, 7 let,  která i přes svůj nízký věk 

prokázala vysoký stupeň tanečních dovedností a schopnost komunikace. 

Absolutní vítězkou se stala jedenáctiletá Kiki Janásová, talentovaná mladá dáma s přirozeným 

kouzlem osobnosti. 

   
 

LALAVOOM STAR 2020 

 

Vzhledem k pokračující nepříznivé situaci pro taneční soutěže jsme v září 2020 připravili 

společně s našim partnerem firmou LALAVOOM, soutěž o nejlepší taneční video. 

Tanečníkům byl připraven mix hudeb ve stylu STREET, DISCO, BELLY, COUPLE, TAP a 

ART, a Ti trénovali vlastní taneční choreografie a sdíleli svá videa. Fanoušci svými hlasy 

vybrali vítěze, kteří obdrželi nádherné ceny ve formě sportovního oblečení firmy 

LALAVOOM. A zde jsou výsledky: 

 

1.místo - Kristýna Chudějová, TS ANERI Valašské Meziříčí, 18 let 

2. místo - Veronika Kalužná, STARDANCE Chomutov,12 let 

3. místo - Kiki Janásová, MG DANCE Ostrava, 11 let 
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Webové stránky CZECH DANCE ORGANIZATION 

 
Vzhledem k velkému zájmu o náš FB a IG profil, které zaměřujeme především na fotky a 

videa, naše webové stránky jsme více zaměřili na informovanost naší členské základny. 

Můžete zde tedy najít např. informace ke covidové situaci, termíny probíhajících akcí, 

přihlášky, hlasování prezidia a další legislativní materiály z dění v CDO, z.s.  
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Vize 2021 
 

Czech Dance Organization je největší taneční organizací v ČR se silnou tradicí, která nás 

zavazuje vnášet progres a kvalitu do projektů CDO. Covidové období a následná vládní 

opatření provázely celý rok 2020. Realizace “živých” soutěží tedy jarní i podzimní tour CZECH 

DANCE MASTERS byla prakticky nemožná. Díky spolupráci se CR PROODUCTION se nám 

podařilo odvysílat pilotní díl CDM ONLINE TOUR,  na který navážeme další soutěžní projekty 

dle potřeby vývoje situace.  Jsme odhodláni věnovat maximální úsilí komunikaci s členskou 

základnou a státními institucemi o podpoře neziskovým organizacím (spolkům) v 

covidovém období. Aktivně řešit vstup CDO do České unie sportu, spolupráci s ČSTS a 

stabilizovat pozici CDO jako národního sportovního svazu prostřednictvím NSA. 
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Příloha 1 -  jediná “živá” akce 2020 / MČR Street battle - Take the Lead 2020 

 
 

 
 

 
 

 


