
Dostává se vám do rukou v pořadí již třetí zpravodaj soutěže. Konečně máme za sebou registraci na soutěž a opět se nám zvýšil 
počet formací. Těch by mělo na soutěži být 180 choreografií. Opět věnujte pozornost sdělením zde uvedených, protože s 
přibližujícím se datem soutěže je jejich význam pro vás zásadní.

V samostatném emailu jste obdrželi předběžný časový 
harmonogram soutěže. Ten se však může ještě měnit v 
závislosti na změnách, které v průběhu následujících dní 
nastanou. S dotazy na harmonogram soutěže se prosím 
obracejte na vedoucího soutěže Davida Nováčka, tel. 
773 997 052.
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David Nováček
Vedoucí soutěže

david.novacek@czechdance.org
773 997 052



Změna místa konání soutěže z dřívějšího Boby centra do Kampusu Brno může vyvolávat ve vašich fanoušcích pocit, že je toto místo 
kapacitně malé. Mohu vás však vyvést z omylu. Regionální soutěž bude jiná, než soutěže na jaké jste byli zvyklí. Kromě centrální 
tribuny, která má kapacitu 430 sedících míst s dobrým výhledem, budou kolem parketu vytvořeny 4 řady stupňovitých sedacích 
tribun, které pojmou dalších 300 osob. Tím, že bude hala zatemněna, vynikne centrální projekce, která bude po celé zadní straně 
parketu, tedy 14 metrů. Stejně tak i výkonná profesionální světelná a zvuková aparatura bude zajišťovat dobrý dojem a fandění 
fanoušků jistě přispěje i k dobré atmosféře. 

Osobně se domnívám, že tento prostor 
dokáže pro disciplíny dospěláků vytvořit 
lepší místo k soutěži, než Bobycentrum, 
kde se na tyto kategorie chodí dívat již 
minimální množství fanoušků. Dobrá 
soutěž bude vždy dobrou, když se na ní 
budou tanečníci dobře cítit. A o to 
našemu pořadatelskému týmu jde 
především….. 

MÍSTA PRO DIVÁKY – 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 14

Zahájili jsme předprodej vstupenek. 
Ty si lze opatřit buď hromadně, nebo individuálně v tanečním 
centru skupiny Magic Free Group. 
Pokud jste před 14 dny ve formuláři zatrhli možnost zájmu o 
předprodejové vstupenky, pak vás bude kontaktovat naše 
pověřená osoba, aby s vámi dohodla počet a formu zaslání. Tyto 
vstupenky je nutné uhradit předem. Cena zvýhodněné 
vstupenky je 170 Kč a za každých 10 ks je 1 vstupenka zdarma. 
Pro každý den soutěže je nutné si zakoupit samostatnou 
vstupenku. 



id číslo
500
501
502

Kolektiv Choreografie Choreograf

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o potřebě 
připravit fotky choreografů jednotlivých vystoupení. Tyto 
fotky se společně s logem skupiny objeví na prezentaci při 
představování formací. Nyní si popíšeme, jak správně fotku 
pojmenovat a poslat. 
 
Jaký je postup? 
V závěru zpravodaje naleznete dlouhý seznam všech 
přihlášeních formací.  
Seznam je seskládán podle tanečních skupin a hned v 
prvním sloupci je před každou formací napsáno pracovní 
číslo. Sloupec je zvýrazněný žlutě. Nejedná se však o 
startovní číslo, ale jen o naše vnitřní popisování. Vy již 
vytvořenou fotku pojmenujete stejně, jako je pracovní číslo 
každé formace. I když bude například jeden choreograf u 5 
formací, pak nám pošlete 5x stejnou fotku, ale vždy s jiným 
číslem. V případě, že jednu formaci stavěli 3 
choreografové, pak opět zasíláte jen jednu fotku, kde jsou 
všechny tři postavy společně. 

Termín pro možnost zasílat fotky je 
stanoven do pátku 15.3.19. Posílat však 
můžete ihned. 
Musíme na soutěž připravit přes 160 
prezentací, kdy každá z nich zabere cca 30 
minut. Tedy v součtu jde o 80 hodin práce. 
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Takto vypadají fotky dodané z taneční skupiny Magic Free Group.

Násldně takto vypadá foto koláž z ořezamých fotek.

MOŽNOST PLATBY STARTOVNÉHO PŘED SOUTĚŽÍ
V tuto chvíli máme sice po registraci na soutěž, ale předpokládám, že již začínáte od svých tanečníků vybírat startovné. V loňských 
ročnících se nám osvědčilo osobní setkání před soutěží s vedoucími klubů, kdy jsem za vámi přijel, a veškerou administrativu jsme 
během 30 minut vyřídili. 
 
Vyřídíme startovné 
Obdržíte pásky na vstup pro vaše tanečníky 
Podepíšeme všechny podstatné formality 
 
I v letošním roce vám nabízím možnost osobního setkání. Bohužel termín prezence, který je ve středu, tj. 2 dny před soutěží, mi 
neumožní se setkat se všemi. Předpokládám, že ještě dříve, než dojde k prezenci však budete mít v počtech svých tanečníků jasno. 
Proto navrhuji plánovat osobní setkání již od pondělí 18.3.19. Průběhu víkendu 16.‐17.3. se s vámi telefonicky spojím a dohodneme 
den a čas.
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ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ NA SOUTĚŽI

VOLNÉ PÁSKY

Na soutěž bude kontrolovaný vstup. Ten budou zajišťovat pracovníci naší ochranné služby. Každá osoba se musí 
prokázat platnou páskou. Tato páska se bude kontrolovat při každém vstupu do místa konání soutěže. Taneční skupiny 
obdrží pásky oproti platbě startovného pro každého přítomného tanečníka. Vedoucí klubů obdrží pásky dle popisu 
níže. V případě, že má osoba zakoupenou vstupenku ﴾buď na místě, nebo z předprodeje﴿ obdrží pásku při svém 
příchodu na soutěž od naší ochranné služby.

dostanete opět jednu volnou pásku. Tedy pokud 
choreografii stavělo více osob, vždy platí, co formace, to 
jedna páska. Pokud jste na soutěž přihlásili 10 a více 
formací, dostanete, jako bonus ještě jednu pásku navíc. 
Pokud soutěžíte v oba dny, pak na každý soutěžní den je 
jiná barevná páska. Tím pádem získáte 2 pásky pro každý 
soutěžní den 1 kus a následně 1 pásku vždy podle dne, kdy 
formace soutěží. Zde je přehled

Počet formací Počet pásek Pásek celkem
1 formace
2 formace
3 formace
4 formace
5 formace
6 formace
7 formace
8 formace
9 formace
10 formace
11 formace

1+1
1+2
1+3
1+4
1+5
1+6
1+7
1+8
1+9

1+10+1
1+11+1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

17
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UKLÁDÁNÍ HUDBY CHOREOGRAFIÍ
Vím, že mnozí z vás nemají hotové ještě formace. Nicméně vás touto cestou VELMI, A VELMI PROSÍM, nahrajte vaši 
skladbu přes server co nejdříve. Jsou k tomu dva důvody, přičemž ten první je velmi zásadní.
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Tento údaj je zcela zásadní pro výpočet délky soutěže. 
Ta zpravidla vychází průměrem co formace to 5 minut. 
Tedy cca 4 minuty tancování a 1 minuta na nástup a 
odchod. Jenže v loňském roce se stalo, že formace 

prvních disciplín měli do 3 minut. Tím pádem se soutěž 
zrychlila. Z celkového úhrnu času tyto minuty následně 

udělaly 2 hodiny a tím vznikl i předstih před 
programem. Tedy v případě, že budeme mít 100% 
kompletní hudbu soutěže k dispozici předem, jsme 

schopni harmonogram soutěže i podle toho uzpůsobit. 
VELMI VÁS PROSÍM O NAHRÁNÍ SKLADEB.

DÉLKA SOUTĚŽE

Tato oblast je velmi zásadní pro vás i pro nás. Není 
většího trapasu, než to, že se děti připraví na tancování 

a ejhle hudba nejede. V tuto chvíli nejen, že dojde k 
zastavení soutěže, ale již tak nervózní vedoucí musí 

řešit tento technický problém. Zvukař se bude 
nacházet až u samotného stropu sportovní haly. Takže 

celá tahle operace může být nepříjemná. Tím, že 
hudbu nahrajete včas, ji zároveň mi otestujeme a 

dáme předem vědět s problémem. Velmi to 
doporučuji.

DJ  
POUŠTĚNÍ HUDBY

NAROZENINOVÝ OSLAVENEC
V rámci soutěžního dne může některý z vašich tanečníků právě slavit narozeniny. Má to štěstí, že se tak stane na naší soutěži. 
Pokud nám předem sdělíte jméno oslavence, z jaké je taneční skupiny, ve které soutěžní disciplíně jej najdeme a kolik let právě má, 
tak jej naše moderátorka veřejně vyzve a my mu předáme narozeninový dárek. 
 
Abychom se na vše řádně připravili, prosím sdělte nám požadované informace emailem na adresu monika.mullerova@hotmail.cz 
nejpozději do čtvrtka 21.3.19. 
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organizátor soutěže
608 700 292
rs@radim.in

Radim Samek Monika Müllerová
zástupce organizátor soutěže
603 995 207
monika.mullerova@hotmail.cz
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UZÁVĚRKA PREZENCE
NAHRÁT HUDBU
PLATBY STARTOVNÉHO

1. SOUTĚŽNÍ DEN

2. SOUTĚŽNÍ DEN

ZPRAVODAJ č.3

zítra uzávěrka prezence

zítra začíná soutěž !

ZPRAVODAJ č.4

ODESLAT CHOREO. FOTO

POSLAT OSLAVENCE

KONEC PŘEDPRODEJE

ZPRAVODAJ č.5
PLATBY STARTOVNÉHO

PLATBY STARTOVNÉHO

PLATBY STARTOVNÉHO

HARMONOGRAM

PLATBY STARTOVNÉHO

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE

ODESLAT CHOREO. FOTO

ZÁVĚR 21
Pokud jste náš zpravodaj dočetli až sem, pak vám moc děkuji. Sami 
usoudíte, že obsah sdělených informací je pro zdárný úspěch soutěže 
důležitý. Na následujících listech naleznete seznam všech  přihlášených 
skupin pro označení čísla fotky choreografa.  
V příštím zpravodaji očekávejte tato témata: 
 
Místo konání soutěže, parkování, doprava 
Slavnostní ceremoniály 
Platby startovného předem 
Vstupy na soutěž a identifikační pásky 
Oficiální videozáznam soutěže 
Prodejní stánky 
Občerstvení 








