
 

 
 

ZPRAVODAJ 9.4.2022 

Regionální kolo MČR tanečních formací kraj PARDUBICKÝ a KRÁLOVÉHRADECKÝ 

CZECH DANCE MASTERS 2022 
KC ALDIS, Eliščino nábřeží 537, Hradec Králové 

 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci,                                                                                           

jsme velmi rádi, že je tu konečně RESTART SOUTĚŽÍ, a že se můžeme  těšit s Vámi všemi na viděnou na 

regionálním kole CZECH DANCE MASTERS  krajské kolo PARDUBICE a HRADEC KRÁLOVÉ. 

Dovolte, abychom Vám zaslali několik informací, které jak věříme, pomohou k tomu, abychom si to vše 

společně po tak dlouhé pauze pořádně užili. Pokud budete mít dotazy k harmonogramu nebo prostorovým 

zkouškám kontaktujte, prosím, paní Danu Klasovou tel. : 604935655, pokud by Vás zajímalo cokoli jiného 

pana Zdeňka Zolmana tel.: 603976337. 

Místo konání soutěže:  najdete na www. 
https://www.google.com/maps/place/Kongresov%C3%A9+centrum+Aldis/@50.2152593,15.8265569,17z/data=!4m

12!1m6!3m5!1s0x470c2b28d8755015:0x496df8cafe9674b3!2sKongresov%C3%A9+centrum+Aldis!8m2!3d50.21525

59!4d15.8287456!3m4!1s0x470c2b28d8755015:0x496df8cafe9674b3!8m2!3d50.2152559!4d15.8287456 

Parkování: osobní auta můžete zaparkovat na parkovišti u haly. 

Vstupné: -  předprodej neprobíhá, vstupenek bude dostatek na místě,  

Startovné: platba startovného probíhá na místě v hotovosti.                                                                                                 

Ke každé formaci dostanete 1 pásku pro trenéra zdarma. Dostanete také harmonogram, rozpis 

převlékáren. Informaci, kde se nachází sčitatel a vedoucí soutěže a zvukař.                                                                                                                                                                                          

Dále jdete ke sčitateli pro startovní čísla , pokud máte k odhlášení případné soutěžní jednotky, které,                       

ač jsou zaprezentovány, nebudou soutěžit (ovšem tato skutečnost nemá vliv na platbu startovného),                   

nebo k vedoucímu soutěže, pokud máte změny ve složení formací, kterému předáte čestné prohlášení                  

o změně v SJ.   

Pokud jste nevyužili uploadu hudby, zanesete svůj hudební nosič řádně označený  a popsaný zvukaři, popř. 

se u něj zastavíte pro kontrolu, zda je upload ok. 

Identifikace: Všichni účastníci akce musí být řádně označeni identifikační páskou.                                                                          

Bez identifikační pásky není možný vstup na halu.  Tedy pokud chcete přinést např. kulisy nebo rekvizity 

zakupte si nejdříve startovné a vstupné , označte všechny identifikační páskou a teprve potom můžete                 

vejít do haly. 

Převlékárny: kapacita převlékáren pro soutěžící je v rámci možností dostačující.                                             

Rozpis převlékáren se dovíte u platby startovného.                               



UPOZORNĚNÍ! Jedná se pouze o převlékárny, nikoli šatny, cenné věci si nechávejte u trenérů či rodičů, 

organizátor neručí za věci odložené v převlékárnách!!!         

V malém sále na  CHIILOUT ZONE  bude možnost ještě trénovat na hudbu – můžete se sami připojit.                                  

Nebo zde může být malá párty.           

Občerstvení: v hale je v 1 patře malé bistro, bar ve foyeru budou i míchané a v okolí je dostatek možností 

pro stravování.                                                                                                                                     

Soutěž bude probíhat dle harmonogramu, který jste již dostali nebo je ke stažení                                                               

na  www.czechdance.org , porada vedoucích (není povinná) a bude se konat dle harmonogramu.                     

Foto a video:  na soutěži bude zdarma možnost fotografovat i natáčet, ovšem bude zde fotografovat i firma 

DANCE PHOTO a natáčet firma CR PRODUCTION. DANCE PHOTO PETR „KRUPÍK“ KRUPIČKA a jeho focení 

soutěžních disciplín. Jako vždy si můžete fotky prohlédnout po skončení kategorie na stánku a fotky si 

objednat. POZOR PLATBA HOTOVĚ!!!                                                                                                                                      

Vedoucí kolektivů 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 (8x250,- Kč).                                                                                                                                                                                           

Objednávky speciální nabídky: krupik.p@seznam.cz  a  CR PRODUCTION zajištují 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 

POZOR!!! Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven 

minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (dle zveřejněného harmonogramu)!!!  

 

COVIDOVÁ OPATŘENÍ BYLA ZRUŠENA!!!  

 

Přejeme Vám všem hodně štěstí a těšíme se  

T-Bass  

http://www.czechdance.org/
https://crproduction.eu/

