
 
 

ZPRAVODAJ č.2 
 
 

TENTO TÝDEN, JDEME NA TO 
 
Dostává se vám do rukou druhý soutěžní zpravodaj. 
V něm si již konkrétně popíšeme důležité informace k soutěži, naleznete rozpis rozdělení v převlékárnách, 
upřesním platby startovného atd. 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE K SOUTĚŽI 
 
 
Všechny důležité informace k soutěži naleznete na webových stránkách CDO. 
Propozice, harmonogramy atd.  k soutěži naleznete …ZDE  
 
 

PLATBA STARTOVNÉHO 
 
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 
 
Všechny skupiny nacházející se v Brně a blízkém okolí telefonicky oslovím v průběhu středečního dne, 
abychom si dohodli možný termín osobního setkání na čtvrtek či pátek. 
 
Výhodou je, že nebudete muset na soutěži čekat ve frontě a následně zmatečně svým tanečníkům dávat 
pásky. Rozhodně tím ušetříte pár cenných minut v nedělní den. 
 
Na osobní schůzku dorazím buď já osobně nebo moje setra Martina Pantůčková. 
Budeme mít pro vás připravenou fakturu na částku dle zaprezentovaných tanečníků. Dále pak pásky na 
vstup vašich tanečníků. Od vás budeme chtít peníze a podpis na souhrnný přehled startovného. 
 

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


 
 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ NA SOUTĚŽ 
 
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. 
 

VOLNÉ PÁSKY 
 
Každá taneční skupina od nás obdrží jednu volnou pásku. Za každou formaci 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. Zde je přehled 
 

Počet formací Počet pásek Pásek celkem 
1 formace 1+1 2 
2 formace 1+2 3 
3 formace 1+3 4 
4 formace 1+4 5 
5 formací 1+5 6 
6 formací 1+6 7 
7 formací 1+7 8 
8 formací 1+8 9 
9 formací 1+9 10 
10 formací 1+10+1 12 
11 formací 1+11+1 13 

 
 

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. Po uzávěrce přihlášek se již hudba nenahrává v registracích 
na soutěž, ale přímo v kolektivu, kdy hudbu nahrajete, nebo můžete změnit přímo v kolonce soutěžní 
jednotky. Jsou k tomu dva důvody, přičemž ten první je velmi zásadní. 
 
 
 

DJ – POUŠTĚNÍ HUDBY 
 
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. 
  



 
 

PŘEVLÉKÁRNY 
 
Pro všechny taneční skupiny jsou k dispozici dva prostory, které slouží, jako převlékárny. 
Pojmenovány jsou La Gratta a Cafe de Paris. 
 
Každá skupina má své určené místo, zakreslené v plánku, který najdete na konci zpravodaje. 
Soutěž je rozdělena do 4 ucelených bloků.  
Vzhledem k tomu, že některé skupiny soutěží pouze v jednom či dvou blocích, tak se o své místo 
v převlékárně dělí s jinou skupinou. 
 
Níže naleznete tabulku jednotlivých časů, kdy je možné místo v převlékárně použít. 
 

 Čas možného 
příchodu 

Čas soutěžního bloku dle 
harmonogramu 

Čas opuštění 
prostor 

Blok č.1 8.00 9.00 12.00 13.00 

Blok č.2 11.00 12.00 14.00 16.00 

Blok č.3 13.00 14.30 17.00 18.00 

Blok č.4 16.00 17.30 21.00 22.00 

  



 
 
PŘEVLÉKÁRNA CAFE DE PARIS 
 
 

označní místa skupina čas 
C1 TS Danceversity Hustopeče do 19 hod 
C2 B - Fresh Brno celý den 
C3 EFEKT DANCE BRNO celý den 
C4 MOVE AROUND celý den 
C5     
C6 MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA celý den 
C7 MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA celý den 
C8 Mighty Shake Znojmo celý den 
C9 Street Busters celý den 
   
   
   

 
PŘEVLÉKÁRNA LAGROTA 
 
 

označní místa skupina čas 
L1 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L1 Taneční studio BUNNY od 16 hodin 
L2 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L3 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L3 GINA´S od 16 hodin 
L4 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L4 Sneaker Brno od 16 hodin 
L5 MAGIC FREE GROUP celý den 
L6 MAGIC FREE GROUP celý den 
L7 MAGIC FREE GROUP celý den 
L8 Motus Třebíč celý den 
L9 Xside DANCERS celý den 
L10 Taneční formace Starlet Brno z.s. do 12 hodin 
L10 R+P Brno od 13 hodin 
L11 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L11 NO FEET od 16 hodin 
L12 DANZA Brno do 16 hodin 
L13 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L14 Movement Company do 16 hodin 
L15 Positive Třebíč do 12 hodin 
L15 Actiwity D.C. od 13 hodin 
L16 TAP ART celý den 
L17 TS "M" Style od 13 hodin 
L18 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
L20 TAD CREW celý den 
L21 Shake-UP SVČ Pohořelice celý den 
L22 William´s Dance Academy Brno do 16 hodin 
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VSTUPENKY 
 
Ceny letošních vstupenek se po 10 letech zvýšili. Na místě v den konání soutěže bude cena pro děti do 
5,99 let zdarma a do 15 let 250Kč a osobu starší 15let 300 Kč.  Lze však ušetřit, pokud si vstupenku 
zakoupíte v předprodeji. Tato cena pak vyjde pro dospělou osobu starší 15 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. Jako vždy si 
můžete fotky prohlédnout po skončení kategorie na stánku Dance photo a fotky si objednat. 
POZOR PLATBA HOTOVĚ!! Nebude-li stánek, bude fotograf a lze fota zakoupit ONLINE. 
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: DANCEPHOTO@EMAIL.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 
 
 

 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
Těšíme se Radim a Monika 

 
 

mailto:DANCEPHOTO@EMAIL.CZ
https://crproduction.eu/
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