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ÚVOD 
 

Dostává se vám do rukou druhý soutěžní zpravodaj pro Brno. V prvním zpravodaji jsme vás 
informovali o začínajících přípravách, které se bez vaší pomoci neobejdou. S každým dalším 
zpravodajem se informace zde uvedené budou více přibližovat soutěži a budou pro vás i mnohem 
důležitější. Proto si najděte chvilku času k přečtení všech řádků až do konce. 
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KORONAVIR 
 

Téma dnešních dní, které jistě nějakým způsobem naši soutěž omezí. V tuto chvíli 
mohu potvrdit, že SOUTĚŽ V BRNĚ PROBĚHNE!!!! 

Jistě do termínu soutěže zbývá ještě 25 dní, kdy se situace může změnit, ale to už 
je věcí velké náhody. 

Mojí obavou však v tuto chvíli jsou diváci, kteří díky masírce médií na soutěž 
nepřijdou. To znamená velký problém především ve financování soutěže, která díky 
Bobycentru je poměrně velká. Apeluji, tak na vás, abyste podpořili vaši 
fanouškovskou obec a diváků na soutěž přišlo co nejvíce. 

 

POČTY FORMACÍ 
 

Dle předběžné ankety, která proběhla před 2 měsíci se letošní soutěže účastní asi 
28 skupin se 160 formacemi. Je to o něco málo formací než loni, ale díky spojení 
krajů proběhnou některé disciplíny dvoukolově. Spojením krajů dojde rovněž k větší 
konkurenci v těch kategoriích, kde byla jen jedna formace, a ta překvapivě vyhrála 
����. 

 

REGISTRACE NA SOUTĚŽ 
 

V pátek 13. 3. 2020 je do 23.59 termín pro registraci na soutěž. Všechny vás touto 
cestou velmi prosím, abyste všechny svoje choreografie přihlásili, i za předpokladu, 
že se počty tanečníků ještě budou doplňovat. Tento den je pro nás velmi klíčový a 
zahájí finální vrchol organizátorské přípravy soutěže. Dle počtu přihlášených lze již 
udělat předběžný časový harmonogram soutěže, rovněž dle počtu tanečníků 
musíme zajistit potřebný počet cen a medailí. 

PŘEPRODEJ VSTUPENEK 
 

Pro vaše rodiče a fanoušky připravujeme předprodej vstupenek. Základní vstupné 
činí 200 Kč. V předprodeji si mohou osoby starší 15 let zakoupit vstupenky o 50 Kč 
výhodněji, tedy za cenu 150 Kč. Podmínkou odběru je minimální množství 10 ks 
vstupenek. Od nás obdržíte za každých 10 kusů 1 vstupenku v hodnotě 150 Kč 
zdarma. Platba proběhne při předání vstupenek k předprodeji. V případě zaslání 
poštou, je tato služba podmíněna platbou převodem předem. K hromadnému 
objednání může dojít v termínu od 10.3. do 25.3.2020. 

 



V případě, že si budete chtít vstupenku zakoupit samostatně, lze tak učinit 
v tanečním studiu Magic Free Group na recepci, adresa Vídeňská 99, areál TULIP, 
v časech od 15 do 19 hodin – pondělí až pátek.  

 

Podmínky: 
Minimální odběr 10 ks 
Platba při převzetí 
Za každých 10 ks + 1 vstupenka zdarma 
Termín pro zakoupení do 25.3. 
 

O předprodej vstupenek se nemusíte starat vy. Určitě najdete ve svých řadách 
aktivní maminky, které se o celou záležitost mohou postarat za vás. Pro šikovnou 
maminku, když prodá 100 kusů, je to s prodejem vstupenek navíc hned 1500 Kč. 

V PŘÍPADĚ, ŽE BY DÍKY KORONAVIRU DOŠLO KE ZRUŠENÍ SOUTĚŽE, BUDOU 
PENÍZE ZA VSTUPENKY VRÁCENY V PLNÉ VÝŠI. 

 

ZÁVĚR 
 

Děkuji všem za váš čas, který jste zpravodaji věnovali. V příštím zpravodaji 
očekávejte tato témata: 
Možnost platby startovného před soutěží 
Způsob zajištění vstupů na soutěži 
První informace o časovém rozpise soutěže 
Ukládání hudby choreografií 
Narozeninový oslavenec 
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