
 
 

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, Vážení tanečníci, ahoj lidi 
se zájmem o tanec a účastníci Regionu Středočeský kraj 
CZECH DANCE MASTERS JARO 2023.  

Dovolte, abychom Vás tímto oslovili jménem TC R.A.K.,  z.s. 
organizátora této taneční události, která proběhne v Kladně. 
Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete zúčastnit 
soutěže. Nechceme jen, aby jste si splnili základní postupové 

kolo, chceme aby to byla i zábava. Za TC R.A.K. se snažíme vše připravit, aby soutěž 
byla příjemnou událostí se spoustu cen.  

• Název: Taneční tour CZECH DANCE MASTERS 2023   
• Pořadatel: Czech Dance Organization           
• Organizátor: TC R.A.K., z.s. 
• Termín:  16.4.2023       
• Místo: Sportovní hala SAMK, Ul. Sportovců 818, Kladno           

• Porota: NEJLEPŠÍ FEED BACK NA ZAČÁTEK SEZÓNY 

POROTA STREET: Bee Endyšová, Filip Fifa Růžička, Michal Zvara, Mathew 
David, Svatka Kobzová, Malej, Dana Klasová 

POROTA DISCO: Lenka Krčová, Jiří Buroň, Hana Kovalančíková, Andrea 
Myslivečková, Tomáš Haas 
POROTA ART+BELLY+COUPLE: Lenka Krčová, Jiří Buroň, Hana 
Kovalančíková, Andrea Myslivečková, Tomáš Haas 
 

• startovné, vstupné, informace o uzávěrce prezence: viz. Propozice v příloze                                                                                                                                              

• Ceny: Medaile a diplomy pro všechny 1. - 3. místa, diplomy pro všechny 
finalisty. Věcné ceny pro VŠECHNY ÚČASTNÍKY. Cenu dostává každý.  

• Speciální cena: Každá věková kategorie bojuje o speciální cenu 
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ CHOREOGRAFIE, kterou určí porota. Získá skleněný pohár z 
olovnatého křišťálu z dílny nižborské sklárny Rückl v hodnotě 6 000,- Kč. 

 
• STAGE: Můžete se těšit na nasvícenou stage, kvalitní zvuk a led obrazovku. 

 
• MODERÁTOR: Fero Bodnár – BDS ACADEMY 

 
 
 



 
 

Budeme Váš informovat touto cestou, co nového 
připravujeme, jak bude probíhat organizace dne. V případě, že 
budete mít dotaz. Prosím kontaktujte nás, ať Vám můžeme 
vyjít vstříc.  

Za nás věříme, že budete i nadále činnosti CDO, z.s. nakloněni 
a zúčastníte se se svými tanečníky tohoto soutěžního klání a 
pro diváky připravíte neopakovatelné taneční zážitky. Tímto 
bychom Vás chtěli poprosit, v případě, že jste tak již neučinili, 

aby jste kontaktovali soutěžní úsek CDO, z.s pro vyřízení všech potřebných formalit, 
aby Vaše účast na soutěži nebyla ničím limitována a vše jste měli včas připravené. 
Pokud budete něco potřebovat jsme připraveni Vám pomoci.  

Sportovní areály města Kladna, jehož součástí je sportovní hala je unikátem. 
Disponuje více jak 30 sportovišti téměř na jednom místě. Proto máte jedinečnou 
šanci se během dne vyzkoušet i další možnosti zábavy pro Vás a Vaši rodinu před 
nebo po soutěži. 

TĚŠÍME SE NA VÁS! Organizační tým TC R.A.K. 

Další důležité kontakty:  

Organizace: Jan Kravec tel. 603 109 583, jan.kravec@tcrak.cz                                     
Sčitatel/Soutěžní úsek CDO: Martin Brejša tel. 773 997 063, 
soutezniusek@czechdance.org                                                                                        
Předseda poroty: Dana Klasová tel. 604 935 655 

 

 


