
Ahoj, 
 
Opět po roce si vás dovoluji oslovit formou 
informačního zpravodaje k taneční soutěži Czech Dance 
Masters inSPORTline  2019 – krajského kola formací pro 
Brno, kraje jihomoravský a Vysočina. V průběhu celého 
měsíce budete pravidelně dostávat bližší sdělení, která 
mají za cíl zabezpečit bezproblémový chod náročné 
taneční soutěže s rekordním počtem formací i tanečníků. 
Tímto vás velmi prosím, abyste si veškeré sdělení zde 
napsané pečlivě přečetli a s jeho obsahem seznámili 
nejen vaše tanečníky, ale i rodiče, kteří se na soutěž do 
Brna přijedou podívat. V každém zpravodaji budou 
uvedeny i úkoly, které od vás budeme potřebovat splnit. 
Ty označím červeně a vás moc prosím o jejich splnění. 
Bez těchto vašich zpětných informací se neobejdeme. V 
jednotlivých textech se budu snažit být stručný, ale 
organizačních záležitostí s každou soutěží bývá velmi 
mnoho, tak se předem omlouvám za obsáhlost textů. 

V letošním roce bohužel došlo k tomu, že se soutěž 
neuskuteční na půdě Bobycentra, ale stěhujeme ji do 
prostor Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. 
Důvodem změny je, že termíny v Boby jsou na měsíce 
únor až duben zamluveny pro hraní muzikálu. I tak pevně 
věřím, že se nám podaří soutěž udělat na vysoké úrovni a 
atmosféra bude více než báječná. I když prostory 
Kampusu znáte ze soutěží ligy, tak vězte, že na soutěž 
formací se připravuje úplně jinak. Jistě se máte na co těšit! 
Soutěž bude nově rozdělena do 1,5 dne, kdy některé 
disciplíny proběhnou v sobotu večer a některé v neděli. 
Přesné rozdělení naleznete v propozicích soutěže. 
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Přichází první úkol na vás. Organizace soutěže, s tak velkým počtem formací, vyžaduje precizní přípravu celého průběhu. Jistě od 
nás budete vyžadovat, aby vše klapalo, a vy jste se na soutěži cítili skvěle. Za 21 let organizování soutěží dobře vím, že bez 
předem připravených informací se realizace dělá velmi obtížně. Tedy nyní se potřebujeme připravit na tu stránku kapacitní s 
ohledem na to, že je nutné připravit ceny, pronajmout dostatečné kapacitní prostory pro šatny atd. I když mnozí z vás ještě 
přesně neví nebo dokonce ještě ani nezačali se stavbou formací, tak předpokládám, že plánujete a dokážete odhadnout s čím na 
soutěž půjdete. Nejedná se o přihlášku, ale pouze o to získat statistický údaj o počtu formací a počtech lidí. Díky tomu se lépe 
připravíme a objednáme dostatečný počet cen. Také můžeme zjistit kam plánujete zařadit své formace a tím například předejít 
problému, že v jedné kategorii se objeví 18 soutěžních jednotek a v jiné například jen jedna. 

K tomuto účelu slouží jednoduchý web formulář, kam jen zapíšete: 
• Kolik bude celkový počet formací
• Jaký bude počet tanečníků
• Kolik z nich bude mini, děti, junioři, dospělí
• V případě, že již víte i disciplíny, tak předběžně o jakých uvažujete.
• Budete mít zájem o předprodejové vstupenky
• Schválení loga skupiny.
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Sportovní hala  
Universitního kampusu  
Brno Bohunice 

Taneční soutěž formací - regionální kolo Brno - regionální kolo kraje Jihomoravského a Vysočina 
160 formací 2000 tanečníků 35 skupin 3000 medailí 
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 Do konce února vyplnit anketu o 
předběžném obsazení disciplín a počtech 
formací a tanečníků.

Anketu vyplňujte na této adrese:  
https://form.jotformeu.com/90517228214351  
Tuto anketu bychom potřebovali vyplnit do konce února. 

https://form.jotformeu.com/90517228214351
https://form.jotformeu.com/90517228214351


Opět připravujeme prezentace každé soutěžní 
jednotky, kdy se při představování skupiny objeví na 
zadní projekci veškeré informace k soutěžnímu 
vystoupení. Tuto prezentaci, kde je uvedeno startovní 
číslo, jméno skupiny, název formace a jména 
choreografa, obohacujeme i o logo skupiny a fotky 
choreografů.  
Po první prezenci od vás budeme potřebovat zaslat 
fotku choreografů, ale o tom napíšeme až v dalším 
zpravodaji. V tuto chvíli nám postačí zkontrolovat logo 

Jak vypadala prezentace před rokem se můžete podívat …zde 
https://youtu.be/wSMd8jV5FU8 
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 V případě změny loga skupiny, zaslat nové 
logo na email rs@radim.in v datové 
podobě.

https://youtu.be/wSMd8jV5FU8
https://youtu.be/wSMd8jV5FU8
https://youtu.be/wSMd8jV5FU8


organizátor soutěže
608 700 292
rs@radim.in

Radim Samek Monika Müllerová
zástupce organizátor soutěže
603 995 207
monika.mullerova@hotmail.cz

Ještě jednou díky, že jste dočetli až sem. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
V příštím zpravodaji vás seznámíme: 
• S výsledky ankety 
• Postup možnosti objednání předprodejových vstupenek 
• Vysvětlíme, jak zpracovat fotky choreografů 
 
Těšíme se na vás a přejeme hodně pracovní inspirace a pevné nervy na tréninku. 
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