
 

 

ZPRAVODAJ č.1 
 

 

JDEME DO BOBY !!! 
 

Zdravím vás všechny po delší odmlce 😊 

Snad nám bude štěstí přát a ani Covid či Putin neohrozí naši soutěž. 

Opět vás budu týden, co týden informovat o důležitých věcech, které jsou se soutěží spojené. 

 

Určitě velkou radost máme z toho, že se opět po 4 letech soutěž vrací do Boby. 

Předpokládám, že se letos soutěže opět zúčastní na 30 skupin s odhadovaným počtem 150 formací. 

 

 

 
 

 

 

INFORMACE K SOUTĚŽI 
 

 

Všechny důležité informace k soutěži naleznete na webových stránkách CDO. 

Propozice k soutěži naleznete …ZDE  

Jistě vás bude zajímat především porota na soutěži. 

Ta bude následující: 

 

 

MODERÁTOR SOUTĚŽE: Barbora Gudzsková 

VEDOUCÍ SOUTĚŽE: David Nováček 

PŘEDSEDA POROTY: Veronika Ronzová 

SČITATEL: Renáta Čepová 

POROTA STREET: Sadirová Roxy, Fiedler Martin, Veselá Zizoe,  

David Mathew, Růžička Filip, Rančáková Linda 

POROTA DISCO: Duchoňová Lucie, Ronzová Veronika, Kucharczyková Pavla, 

Sadirová Roxy, Rančáková Linda 

POROTA  ART 

+BELLY+COUPLE: 

Duchoňová Lucie, Ronzová Veronika  

Kucharczyková Pavla, Sadirová Roxy,  

Rančáková Linda 

  

 

https://czechdance.org/wp-content/uploads/2021/08/PROPOZICE_20220410_RK_JIHOMORAVSK%C3%9D-kraj-a-VYSO%C4%8CINA.pdf
https://czechdance.org/wp-content/uploads/2021/08/PROPOZICE_20220410_RK_JIHOMORAVSK%C3%9D-kraj-a-VYSO%C4%8CINA.pdf


 

 

   

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
 

Do svých diářů si poznamenejte důležité termíny. 

Ten první a asi velmi zásadní je uzávěrka registrace, která je už zítra!!. 

Prosím všechny zájemce, aby se registrovali včas. Dle těchto počtů již budeme připravovat rozpisy soutěže, 

rozdělení v šatnách a kapacitně se připravovat na soutěžní den. 

 

 

25.3.22 Uzávěrka registrace 

28.3.22 Zahájení předprodeje vstupenek 

6.4.22 Prezence soutěže 

10.4.22 Soutěžní den 

   
   

VSTUPENKY 
 

Ceny letošních vstupenek se po 10 letech zvýšili. Na místě v den konání soutěže bude cena pro osobu starší 

12 let 300 Kč. Lze však ušetřit, pokud si vstupenku zakoupíte v předprodeji. Tato cena pak vyjde pro dospělou 

osobu starší 12 let 250 Kč. 

 

Jak lze zvýhodněné ceny získat? Možnosti jsou dvě: 

 

1. Pokud jste velká taneční skupina anebo skupina s početnou fanouškovskou základnou, pak lze si 

předem odebrat větší množství vstupenek (od 20 ks a více). Platba proběhne ihned dle množství 

odebraných kusů. Však nebojte se, co neprodáte, my od vás v den konání soutěže odkoupíme zpět. 

2. Pro jednotlivce budou v Brně tři prodejní místa, nacházejících se v tanečních školách B-Fresh, Efekt 

Dance a Magic Free Group. Na recepcích jednotlivých center je možné v uvedenou hodinu zakoupit 

libovolný počet vstupenek za cenu 250 Kč. 

 

 

 

   

TS B-Fresh MFG taneční škola EFEKT DANCE BRNO 

Klobásova 34, Brno Vídeňská 99, Brno 
JANA BABÁKA 11,  

budova C, 2.patro 

Po-pá 14:30 – 19:30 Po-pá 15:00 – 19:30 
ÚT - 16:30-19:00 
ČT - 17:00-19:00 
PÁ - 16:30-18:00 

   



 

 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
 

Stejně, jako v loni, i letos pro vás na soutěži připravujeme několik zajímavostí. 

 

 

 

DANCE PHOTO PETR „KRUPÍK“ KRUPIČKA 
 

 

 
DANCE PHOTO PETR „KRUPÍK“ KRUPIČKA a jeho focení soutěžních disciplín. 
SPECIÁLNÍ NABÍDKA POUZE PRO VEDOUCÍ KOLEKTIVŮ!  
Vedoucí si mohou DOPŘEDU objednat kolekci všech fotek cca 50 ks od 1 
choreografie za paušál 250 Kč. Tedy máte-li v soutěži např. 8 choreografií, 
můžete si DOPŘEDU objednat fota všech 8 (8 x 250,- Kč). 
OBJEDNÁVKY SPECIÁLNÍ NABÍDKY: e-mail: krupik.p@seznam.cz 

 

 

 

 

 

CR PRODUCTION zajišťuje oficiální video záznamy soutěží CDM. Tyto video 

záznamy budou ke zhlédnutí a stažení za poplatek do 3 dnů po soutěži. Disciplína 

200,- Kč s DPH., celý den 310,- Kč s DPH. 

Link na eshop: https://crproduction.eu 

 

 

 

Těšíme se!! 

 

 

Radim a Monika 

 

 

mailto:krupik.p@seznam.cz
https://crproduction.eu/

