
 

 
ZPRAVODAJ 30.4. – 1.5.2022 

Zemské kolo MČR tanečních formací  

MISTROIVSKTÍ ČECH STREETOVÝCH FORMACÍ 

CZECH DANCE MASTERS 2022 
SK SLAVIA, Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 

 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci,                                                                                                                         

jsme velmi rádi, že jsme se dostali do dalšího kola RESTARTU SOUTĚŽÍ a můžeme Vás pozvat na  

Zemské kolo MČR tanečních formací street Čechy. 

 

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 kontaktujte, prosím, pana Davida 

Nováčka 603 380 611, pokud by Vás zajímalo cokoli k průběhu soutěže mimo otázky na časový harmonogram, 

kontaktujte paní  Danu Klasovou 604935655.      

Místo konání soutěže:  SK SLAVIA, Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha 10  najdete                                                     

na 50°04'06.3"N 14°28'38.8"E  Vršovice, 100 00 Praha 10 

 
Parkování: osobní auta můžete zaparkovat na placených stáních u Zimního stadionu a vedlejších ulicích.                                              

Přímo u haly není možné parkovat.                                                                                                                                                     

Autobusy není možné na místě parkovat, pouze k hale zajet , vyložit a v co nejkratší době odjet                                         

na nejbližší místo, kde autobusy parkovat mohou.     Nesmí však vjet za vjezdovou závoru.           

Vstupné: -  předprodej neprobíhá, vstupenek bude dostatek na místě. Platí se v 1. patře u vstupu.                                  

Budeme mít i platební terminál.  Diváci chodí vchodem z 1. patra vedle restaurace.                                                                                                                                                 

Diváky prosíme, aby nevstupovali na plochu, kde se bude tančit. Pro diváky jsou určeny tribuny a ochozy.                         

Plocha okolo parketu  je určena pro tanečníky , trenéry a choreografy.                                                                                        

Přímo na povrch haly je možno vstoupit  jen v nečernící obuvi,  ve vyznačených zónách k tribunám na kobercích.  

Startovné: platba startovného je možná po ukončení prezence tedy nejlépe ve čtvrtek 28.4. na účet organizátora 

1081107575/5500,  VS  = ID číslo Vašeho klubu v CDO, s sebou přineste potvrzení o platbě, nebo můžete zaplatit                

až na místě v hotovosti.  Pokud potřebujete fakturu, rádi Vám jí vystavíme.                                                                          

Potřebujeme  však Vaše fakturační údaje zašlete, prosím,  na mail dana.klasova@seznam.cz.       

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. Můžete si domluvit i osvětlení Vašich choreografií. 

 

mailto:dana.klasova@seznam.cz


Vstup na soutěž:                                                                                                                                                                                          

-  pro diváky je určen vstup z 1. patra vedle restaurace (prosíme nevstupujte na plochu zbytečně a  nechoďte do 

převlékáren, pokud to není nezbytně nutné , snažíme se předejít nepříjemnostem, děkujeme).                                                  

– pro tanečníky, vedoucí klubu a trenéry je určen vstup zadem za halou vedle Fitnescentra.                                     

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. Možnosti jsou v tělocvičně a v  

několika šatnách, rozpis převlékáren se dovíte u platby startovného.                                                                                                       

Prosíme o  dodržování pořádku.  Po každé soutěži se najde naprosto neuvěřitelné množství odpadků všude….. 

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

neručí za věci odložené v převlékárnách!!!                                                                                                                                                    

Pokud něco na soutěži zapomenete bude to uloženo po soutěži přímo na hale ve vrátnici.         

Občerstvení: máme pro Vás připraveno občerstvení přímo u vstupného, které zajišťuje hala Slavia                                    

- v 1 patře v nabídce bude – káva, mufinny, točené pivo, limo, párek v rohlíku, klobása, ….                                                                                          

- před vstupem najdete  stánek partnera CDO Buble tea v nabídce káva, nealko, langoš, párek v rohlíku, wafle, 

palačinky, atd.   Druhé stanoviště bude nav 1. patře v předsálí v nabídce buble tea, káva, nealko, tříšť, sladkosti.                

- můžete se těšit opět na partnera BDS s nabídkou zdravější varianty stravování firma Zdravá Sváča                                        

v nabídce se můžete ochutnat např: chlebíčky s bramborovým salátem/krabí pomazánkou)                                       

Polévky – bramboračka, zeleninový krém   Toasty - se šunkou a sýrem/ pouze se sýrem                                                   

Sandwich s kuřecím masem, slaninou, cheddarem, rajčetem a dipem z hrubozrnné hořčice                                            

Wrap s trhaným hovězím masem, cheddarem a zeleninou  nebo wrap s kozím sýrem a zeleninou                                        

Dezerty: štrůdl nebo Tiramisu 

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)!!!                                          

Vyhlašování bude probíhat dle harmonogramu s tím, že za finalisty přijde pro diplom pouze jeden zástupce, 

medailisté pak všichni, včetně  choreografa.                                                                                                                                                                                         

Výjimkou je kategorie MINI, kde nastoupí všichni u všech míst finále, drobné ceny budeme mít pro všechny MINI!!!                                                                                                                                                                                                

Chystáme tradičně i SPECIÁLNÍ CENU POROTY, speciální ceny pro  DIVÁKY a  pod. 

COVIDOVÁ OPATŘENÍ BYLA ZRUŠENA!!!  

Přejeme Vám všem hodně štěstí. 

Ať se vše vydaří tak jak jste si představovali  a to ve všech směrech. 

Věříme a doufáme, že Vás soutěž nezklameme a budete spokojeni. 

A hlavně ať si to parádně všichni konečně užijeme 

Těší se na Vás team BDS 

http://www.czechdance.org/
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