
 

 

 
Č eskomoravska  asociace de tský ch 

countrý tanec ní ch skupin 

 
 

Zpráva o činnosti za období školního roku 2019/2020  



 

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace) 

je nevýdělečným občanským sdružením dětí a mládeže, pracujícím podle 

platných právních předpisů, s vlastní právní subjektivitou. Kromě českého, 

používá ke svému označení i anglickou verzi názvu – Czech Children Country 

Dances Club‘s Association, ze které vyvozuje i oficiálně používanou zkratku 

CCCDCA. Posláním asociace je sdružovat dětské taneční skupiny se zaměřením 

na Country Dance, Clogging, Square Dance, Round Dance, Line Dance a 

příbuzné taneční směry, napomáhat šíření uvedených tanečních směrů a 

zvyšovat odbornou úroveň vedoucích, tanečních skupin i jednotlivců. 

Asociace si klade za cíl vykonávat především tyto činnosti: 

· rozvíjet pohybovou výchovu dětí a mládeže 

· pořádat taneční semináře pro děti a mládež 

· pořádat vzdělávací semináře pro děti, mládež i dospělé 

· spolupracovat s domácími i zahraničními sdruženími podobného typu 

· pořádat veřejná vystoupení 

· organizovat volnočasové aktivity dětí a mládeže 

· zpracovávat a vydávat metodické materiály 

 

 

 

  



První akcí, kterou jsme našim členům nabídli byl 

Workshop line dance 

Více než sto tanečníků se sešlo o víkendu 24. – 26. ledna v prostorách Základní školy 

Veronské náměstí v Praze 10, aby si prohloubili své taneční zkušenosti se stylem line dance. 

Tuto akci osm let pořádala taneční skupina Country Road, která je naším dlouholetým 

členem. Na devátém ročníku Workshopu line dance se však skupina rozhodla spolupracovat 

s CCCDCA. Doufejme, že takto navázaná spolupráce bude v dalších letech pokračovat.  

K lekcím tance byly využity všechny nabízené prostory. Tančilo se naráz ve všech třech 

tělocvičnách. Naše pozvání přijali lektoři Ota „Tom“ Dvořák, Matěj Kučera a Bára Gabrišová 

s TCS Louisiana v Písku. Díky pravidelným workshopům s těmito lektory dosahují naši 

tanečníci v tomto stylu tance stále lepších výsledků na soutěžích v ČR i zahraničí a jejich 

taneční projev se stává dokonalejším. 

 

 

 

 

 

Součástí víkendového workshopu byla další tradiční akce a to 

Setkání vedoucích, lektorů a porotců 

Zatímco v tělocvičnách zněla hudba, sešly se v jiném prostoru školy téměř dvě desítky 

vedoucích, lektorů a porotců, aby se věnovaly diskusi o problémech, které tíží naši asociaci. 

Na pořadu byla témata jako návrh nových putovních pohárů na MČR, tvorba pravidel pro 

nově zavedenou kategorii Tradiční clogging a mnoho dalších. 



Měsíc květen obvykle patří další tradiční akci pořádané asociací 

Mistrovství České republiky v country tancích 

Dějištěm v pořadí již 23. ročníku měly být Pardubice a pořadatelem tradiční účastník této 

soutěže soubor Virginia. Z důvodu koronavirové pandemie muselo být mistrovství bohužel 

odloženo. Byl zvolen termín 28. - 29.11.2020. Zatím není jisté, zda v tomto termínu 

epiedemiologická situace umožní konání akce. 

Otevřeny by měly být kategorie: 

Country – tradiční country tance, country show, line dance, moderní country tance. 

Clogging – freestyle, jednotlivci, dueta, skupiny, a capella, tradiční clogging. 

 

  



Především stepaři si o prázdninách jeli užít 

Letní taneční školu v Horním Jelení 

Jedná se opět o tradiční akci, která se těší velké oblibě tanečníků různého věku. Na týdenní 

workshop věnovaný především cloggingu – americkému stepu se těší jistě celý rok. Jeho 

součástí jsou také lekce taneční průpravy v různých stylech. Lektory byli letos sestry Kateřina 

a Tereza Ryšavé z Clap Dance, Kateřina Ondrůšková z Black and White, Marie Nedvídková a 

Jan Kudláček z Klepeta, Marek Chytra z TopStep a Jakub „Kutin“ Žák z Calipsa. Účastníci byli 

rozděleni do 7 skupin podle úrovně tak, aby se každý naučil maximum nového. 

Mimo tance si 130 účastníků užilo i jinou zábavu například noční hru, malování na kamínky a 

přátelské posezení se zpěvem u táborového ohně. Vyvrcholením celé akce bylo vystoupení 

pro rodiče v den odjezdu, v rámci, kterého přiblížíme rodičům činnost LTŠ. 

 



Další významnou akcí byla 

Letní škola country tanců (LŠCT) 

V termínu od 15. do 22. srpna 2020 proběhl v rekreačním středisku Spolana v jihočeském 

Varvažově již čtvrtý ročník Letní školy country tanců. Letní školy se tentokrát zúčastnilo 

rovných 64 tanečníků ve věku 7–24 let. Výuku vedlo 6 lektorů, vyučovalo se 5 tanečních stylů 

a odtančilo se téměř 90 hodin. Mimo tance plánujeme pro účastníky LŠCT vždy Zážitkový 

den. Tentokrát jsme díky omezením spojeným s výskytem nemoci COVID-19 museli 

naplánovat aktivity v místě pobytu. Pozvali jsme proto lektory, kteří přiblížili účastníkům 

práci s kůží a ti si mohli vyrobit krásný mořený náramek. Předností LŠCT je setkání dětí a 

mládeže z různých tanečních skupin v nekonkurenčním prostředí. Dáváme tanečníkům 

možnost seznámení se a spolupráce při různých činnostech. Podle našeho mínění by měl 

tanec spojovat a sbližovat, což v prostředí soutěží, kde se většinou setkáváme, není možné. 

Také z tohoto důvodu se již nyní těšíme na LŠCT 2021. 

 

Tuto akci podpořilo:  

 

 



Do činnosti asociace lze jistě také zahrnout 

CCCDCA Social Media 

CCCDCA v době korona krize podporuje svoje aktivity na internetu a sociálních sítích. 

Obsah byl zejména v jarních měsících zaměřen na podporu individuálního tréninku 

tanečních směrů, které mají naši členové ve své náplni. Snahou bylo podpořit i online 

domácí vzdělávání. 

WEB CCCDCA 

Pravidelně přidáváme obsah na naše webové stránky www.cccdca.cz. Tyto stránky slouží 

také jako hlavní informační médium pro naše členy. Nabízíme možnost diskusí a zveřejnění 

aktivit našich členů.  

 

 



FACEBOOK CCCDCA 

Dále pak oslovujeme naše příznivce na Facebooku, kde jsme měli v lednu 2020 již 288 

sledujících. Aktuálně máme 320 sledujících s dosahem příspěvků až 600 uživatelů. V srpnu 

2020 jsme našimi příspěvky oslovili téměř 3.000 lidí. Zajímavé je rozdělení našich fanoušků 

(viz graf), kde zaznamenáváme 79 % žen a 21% mužů. Společně s Evou Vítovou se 

snažíme být stále aktuální.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  



INSTAGRAM CCCDCA 

Mezi naše další komunikační kanály patří i populární Instagram se 131 sledujícími. 

Publikujeme zde obrazový materiál, který se týká jak činnosti našich členů, tak aktivit 

spojených s tancem jako takovým. 

    

 

  



SYSTÉM CCCDCA 

Hlavním komunikačním kanálem pro organizátory akcí CCCDCA a členy, kteří na tyto akce 

přihlašují, se stal portál Systém.cccdca.cz. 56 registrovaných klubů a 909 registrovaných 

členů CCCDCA má možnost nejen správy svých údajů a přihlašování na akce. Hlavní přínos 

Systému spočívá ve snadné správě všech administrativních činností spojených 

s pravidelným MČR, a to prvotní informace a předběžných přihlášek až po tisk diplomů a 

výsledkových listin. Hlavním správcem Systému je Káča Brnková. 

 

 

 

 

Zpracoval David Dvořák 



Níže naleznete zprávy o činnostech vybraných klubů z asociace CCCDCA. 

TK Black and White Hodonín 

Taneční skupina Black and White byla založena v roce 1994 v Hodoníně. Zabývá se cloggingem, 

country tanci, country show a line-dance. V současné době má 45 členů. Děti jsou rozděleny do čtyř 

kategorií a trénují čtyřikrát týdně. Hlavním cílem TK Black and White je organizování a využití volného 

času mladých lidí. Jeho činnost je zaměřena na estetickou výchovu, a především na tvorbu tanečních 

vystoupení pro děti a mládež ve věkových kategoriích 7–12, 13–17 a 18–26 let. Od roku 1998 se děti 

pravidelně účastní Mistrovství České republiky v cloggingu a country tancích. Dnes má klub na svém 

kontě přes 80 titulů Mistrů ČR v cloggingu i country tancích a mnoho dalších ocenění. Tím se TK Black 

and White zařadil mezi špičku taneční scény v České republice, a především na jižní Moravě. Děti 

během roku vystupují na mnoha akcích po celé ČR, pořádaných jak městy, tak i soukromými 

organizacemi. Jedná se o plesy, country bály, festivaly, podnikové večírky a jiné soukromé 

společenské akce. V posledních letech vystupují i v zahraničí, např. na Slovensku, v Polsku nebo v 

Chorvatsku. 

Slavili jsme čtvrtstoletí klubu! 

Začátkem školního roku jsme uspořádali nábor nových členů – přibylo mezi nás 20 nových tanečníků 

a tanečnic ve věku od 6 do 10 let. V průběhu podzimu jsme také jezdili na společné tréninky s 

Calipsem a Ryenglí, aby pak na Pardubické Ryengli mohlo vzniknout nové půlnoční překvapení. 

Kromě klubové soutěže jsme také pořádali soustředění ve Vřesovicích.  

Zúčastnili jsme se samozřejmě listopadové Pardubické Ryengle. 

Absolvovali jsme 2 workshopy Line dance – jeden v Hodoníně a druhý v Praze. 

V únoru jsme úspěšně uspořádali 20.ročník Country bálu, kde hostovala švédská kapela Rednex.  

Kvůli pandemii jsme měli pauzu až do srpna, kdy jsme se zúčastnili cloggingového tábora v Horním 

Jelení.  

V příštím roce, 20.února 2021, pořádáme 21.ročník Country bálu v Hodoníně. Tradiční akce, na 

kterou jste všichni srdečně zváni. 

  



TK Calipso, z.s., Praha 

Školním rok 2019/2020 začal Taneční klub Calipso dobrým tempem. Začali jsme trénovat ve třech 

sekcích (mikro, střední a dospělí), čtyřikrát týdně – celkem tedy 11 hodin týdně.  

Během této taneční sezony jsme byli pouze na dvou víkendových tanečních soustředěních. Účastnili 

jsme se akcí naší městské části Praha 15 (např. Dny Prahy 15, Mikulášské a Adventní vystoupení). 

V lednu jsme navštívili workshop Line Dance, konaný v Praze. V březnu náš klub, stejně jako ostatní 

tanečníky, postihla takzvaná „Koronakrize“, a tak se veškeré činnosti, tréninky, vystoupení a jiné naše 

další aktivity musely na téměř 4 měsíce přerušit. Nicméně i přes veškerá omezení, jsme zůstávali 

v kontaktu přes sociální sítě a audiohovory.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme navštívili pouze jednu soutěž, a to Pardubickou Ryengli. 

O prázdninách se 13 našich tanečíků zúčastnilo Letní Cloggingové školy pořádaného CCCDCA v 

objektu Tramáryje Horní Jelení. 

Během tohoto školního roku jsme samozřejmě pořádali i řadu netanečních setkání, které mají jako 

hlavní účel stmelit kolektiv. Jsou to především pravidelné herní večery, šicí večery, vánoční besídka, 

neformální silvestrovský pobyt, kempování, letní opékání prasátka a řada dalších neopakovatelných 

akcí.  

 

 

 



Carolka Brno Vinohraďánek  Brno, z.s.  IČ: 266 21 266  

Údaje o organizaci a členské základně 2019 

Carolka Brno Vinohraďánek Brno, z.s. je zapsaný spolek, který rozvíjí a podporuje kulturní, 

společenské a sportovní aktivity převážně dětí a mládeže. 

ČINNOST za rok 2019 

Ples ZŠ Tyršova, Brno-Židenice 
Ples ÚMČ Brno Vinohrady 
Dětský maškarní karneval, Nížkovice 
Dětský maškarní karneval, Dražovice 
XII. Hasičský Ples SDH Brno Vinohrady, Semilaso Brno 
Vinohradská burza – prezentace  
Taneční soustředění – teprve snad proběhne  
Vystoupení pro seniory, které proběhne až 1.10.2020  
 
  

 

 

 

     

 



Klepeto Praha 

Pražský soubor Klepeto působí nově v rámci SZUŠ Music Art v Modřanech. Absolvoval mnoho 
vystoupení na country bálech, maturitních plesech apod. Následující akce byly pro Klepeto 
nejvýznamnější: 

Soubor Klepeto měl ve školním roce 2019/2020 52 členů, z toho dva netancující vedoucí. Členové se 
zúčastnili mnoha akcí – vystoupení na country bálech, maturitním plese apod. Následující akce byly 
pro Klepeto nejvýznamnější: 

28.09.19 - Účast na akci Václavská stage ve Strakonicích 

30.09.19 - Účast na prvním historickém kanadském cloggingovém setkání „Premiere Canadian 
Clogging Convention“ ve Waterloo u Toronta. Vedoucí Klepeta Jan Kudláček byl dokonce pozván, aby 
na akci učil. Na závěrečném vystoupení Klepeto sklidilo mimořádný úspěch. 

09.11.19 - Country bál v Čerčanech, který pořádala hudební skupina Bessoni a Klepeto k této akci již 
několik let neodmyslitelně patří 

23.-24.11.19 - Nejúspěšnější účast v historii Klepeta na soutěži Pardubická ryengle, kde Klepeto 
získalo v kategorii clogging děti do 15 let 4. místo a v kategorii clogging hlavní 1. a také 3. místo. 

31.12.19 – Tento den si hned několik pořadatelů přálo, aby Klepeto vystoupilo na jejich akci. Díky 
tomu, že má Klepeto hodně členů a spolupracuje i s jinými soubory, vystoupilo na Silvestrovských 
oslavách v hotelu Esplanade Mariánských lázních a zároveň v hotelu Theresia v Kolíně. 

29.01.20 – Vystoupení na Country bále, který pořádal soubor Dvorana 

14.-21.02.20 - V tomto týdnu organizovalo Klepeto se souborem Clap Dance s účastí Star West 
Trutnov jarní soustředění v Mukařově 

14.02.20 – Valentýnský ples v Kolíně 

07.03.20 – Ples pro záchrannou službu v KD Labuť v Říčanech 

Po této akci kvůli protiepidemickým opatřením všechny akce odpadly a o to radostněji všichni přivítali 
soustředění 

08.-15.08.20 - Účast na celostátním cloggingovém soustředění v Horním Jelení 

  



Lentilky Rakovník 

Celý rok 2019 se u Lentilek nesl v duchu oslav 25. výročí od založení. 

30.8. byla slavnostní vernisáží zahájena výstava k 25. výročí Lentilek. Celé září měli lidé možnost 
nahlédnout do historie i současnosti tanečního souboru v Rakovnické Roubence. 

Se začátkem školního roku začaly Lentilky náborem nových členů a přípravou na vystoupení a soutěže 
doma i v zahraničí. Se souborem se rozloučili zakladatelé Blanka a Jiří Pšenčný spolu s dlouholetou 
vedoucí Jitkou Brabcovou na velké Taneční Šou v Tylově divadle. 

Lentilky trénují pod Domem dětí a mládeže v Rakovníku 3 x týdně. Pravidelně pořádají víkendové 
akce, sustředění a setkání. Soubor má cca 80 členů. 

Dětem se věnuje celkem 7 vedoucích. Tančíme tradiční i moderní country, Line dance, moderní 
tance, clogging a zároveň "ochutnáváme" další taneční styly např. contemporary dance, scénický 
tanec atd. 

Září: 

Workshop s Láďou Beranem - tvorba nové choreografie 

Workshop s Honzou Kudláčkem - clogging 

Vystoupení na Dni Železnice 

Říjen: 

Austrian Country Western Dance Championships - kvalifikační soutěž Rakousko 

Taneční Festival Obrok - Volyně 

Vystoupení na Halloween party - KC Rakovník 

Čtyřdenní podzimní soustředění Lentilek - Jesenice  

Listopad: 

Czech Open - kvalifikační soutěž v Line dance Písek 

Velká taneční ŠOU - Tylovo divadlo 

Festival Pardubická Ryengle 

Vystoupení na Hasičském plese - Dům Osvěty Rakovník 

Vystoupení na tanečních kurzech - KC Rakovník 

Prosinec: 

Vánoce na míru - vánoční víkend v klubu DDM Rakovník (tvoření, pečení, vánoční tradice, večeře) 

Vystoupení na Vánočním turnaji ve fotbale KIKCUP - sportovní hala 

Vánoční country bál - Dům Osvěty Rakovník 

Leden: 

Vystoupení - VALEODEN - ples 

Víkendový workshop line dance - Praha 

 

Únor: 

Workshop s Láďou Beranem - tvorba nové choreografie 



Vystoupení - Letecký ples KC Rakovník 

Workshop contemporary dance - Dominika Černá 

Workshop clogging Bára Gabrišová 

Workshop line dance- TCS Louisiana 

Vystoupení - Koňská bál Královice u Slaného 

Březen: 

V březnu 2020 byl z důvodu výskytu viru Covid 19 vyhlášen v naší zemi nouzový stav a Lentilky , tak 
jako ostatní byly nuceny zastavit činnost. 

Naší činnost jsme obnovili 12. května s omezenými opatřeními. 

1. digitální soutěž v Line dance 

World Country Dance Federation DDC Digital Dance Competition 

Taneční výzva, kterou Lentilky přijaly, byla úspěšná. 17 států se propojilo digitálně a tančilo a 
soutěžilo on line. Pod záštitou kameramana ČT Pavla Brynycha a jeho asistentek Viky a Niky klaplo 
připojení českých tanečníků na výbornou. Třešničkou na dortu sobotního dne bylo úspěšné umístění, 
které symbolicky cinkalo hned 8x. 

Červen: 

Příprava na OMČR v Line dance (září 2020)Ukončení tanečního školního roku 

Července:Týdenní letní soustředění pro mladší Lentilky - Písky u Křivoklátu 

Přestože byl školní rok 2018/2019 zcela vyjímečný a náročný, dá se říci, že byl pro Lentilky zároveň i 

velmi úspěšný. Taneční úroveň dětí stoupá a soubor se stále drží na špičce mezi soubory v ČR. 

za CTS Lentilky Petra Truhlářová 

 

  

 

 

   



Taneční country skupina Zuzana Znojmo 

Působí od roku 2003 při ZŠ ul. Mládeže ve Znojmě. Vedoucí skupiny jsou Ivona 

Křivanová a Jiří Blažek. V současné době má skupina kolem 22 členů ve věku od 5 do 16 let. 

Tréninky jsou 2x týdně v tělocvičně Základní školy Mládeže a v průběhu roku probíhají ještě 

několikrát víkendová soustředění. 

Začátek školního roku 2019/2020 zahájili členové skupiny 7. září, vystoupením na 

Slavnostech chleba ve Slupi. 18.-20.10.2019 proběhlo první víkendové soustředění, kde se 

nacvičovala nová choreografie, která měla mít premiéru na MČR v květnu 2020. 1.-3.11.2020 

se Aneta Písařovicová zúčastnila soutěže Czech Open v Písku. 15. listopadu jsme se zapojili 

do charitativní akce Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata a dárek předala nejmladší 

tanečnice skupiny paní Marii v DD v Plavči. Poslední listopadový týden se tanečnice Zuzany 

zúčastnily tradiční country soutěže Pardubická ryengle, odkud si odvezly zlato za kategorii 

tradiční country 10-15 let. Poslední vystoupení v roce 2019 bylo 12.12. na Dni otevřených 

dveří ZŠ Mládeže. 

Činnost v roce 2020 zahájily tanečnice skupiny 10. ledna, vystoupení na plese v Plavči. 

Bohužel poslední akcí, které se mohla skupina zúčastnit, bylo 7.3. vystoupení na MDŽ ve 

Vratěníně. Po něm, stejně jako všichni ostatní členové CCCDCA, musela z důvodu korony 

přerušit svou činnost. 

První akcí, kde se opět skupina sešla, byla srpnová Letní škola country tanců ve Varvažově, 
pořádaná CCCDCA. 

  

 

  



Taneční skupina Country Road Česká Lípa 

Naše skupina byla založena v roce 1990. Za téměř 30 let svého působení v okresním městě 

Česká Lípa se ve skupině vystřídalo již několik generací tanečníků. Součástí CCCDCA jsme od 

roku 2000. 

V současné době u nás tančí 34 tanečníků od 6 do mnoha let …. O věku našich nejstarších 

tanečnic se totiž už nesluší hovořit. Mohu jen prozradit, že se mezi nimi najde i nějaká 

babička. Věnujeme se především country tancům, ale také line dance. Na své si u nás díky 

tomu přijdou i sólisté. Ve školním roce 2019/20 naše tréninky probíhaly vždy v pondělí, 

čtvrtek a pátek. Country choreografie tvoříme v tradičním, ale také moderním stylu, občas 

však připravíme i show dance. Se skupinovými choreografiemi pak vystupujeme na různých 

akcích v průběhu roku. Následuje stručný přehled některých akcí, kterých jsme se zúčastnili. 

Září 

Kvalifikační soutěž UK Open Dance v Liverpoolu 

Choreografické soustředění v Mirovicích 

Říjen 

Vystoupení Den seniorů v České Lípě 

Choreografické soustředění v České Lípě 

Vystoupení v Bezně 

Vystoupení na country bále v Rumburku 

Podzimní soustředění v Lázních Libverda 

Listopad 

Kvalifikační soutěž Czech Open v Písku 

Soutěž Saxonia Open v Pirně 

Prosinec 

Vystoupení na plese Sociálních služeb v České Lípě 

Vánoční hodina pro rodiče a další hosty v České Lípě 

Leden 

Workshop line dance v Praze 

Únor 

Choreografické soustředění v České Lípě 

Březen 

Pobyt pro naše tanečníky v Jizerských horách 

Duben 

Účast na online soutěži v line dance 

Květen – Červen 

Individuální výuka line dance  

Červenec – Srpen 

Pobyt pro naše tanečníky ve Výrovicích 

Letní škola country tanců ve Varvažově 



Zpráva o členské základně šk. rok 2019/20 

V tomto školním roce se do CCCDCA registrovalo: 

16 tanečních skupin 

4 jednotlivci 

Celkový počet členů je: 480 (o 4 méně) 

Přehled skupin a jednotlivců: 

Název klubu Místo Dospělí Hlasy 
Počet v 
systému 

CTS Lentilky Rakovník 14 7 66 

TK Xtream Jablonec nad Nisou 9 5 46 

TK Black and White Hodonín 9 5 50 

Klepeto Praha 21 6 52 

TS Carolka Brno 8 4 40 

Calipso Praha 15 4 36 

Country Road Česká Lípa 8 4 34 

TCK Virginia Pardubice 8 3 27 

Rozálie Strakonice 5 3 26 

TCS Zuzana Znojmo 3 3 25 

Rodeo Trutnov 1 2 14 

TCS Louisiana Písek 1 3 24 

Clap Dance Pardubice 4 1 4 

Svobodovi Praha 2 2 2 

Dvořák David Praha 1 1 1 

Vrabcová Marcela Holubice 1 1 1 

TCS Podkůvky Český Těšín 1 2 13 

Minirodeo Trutnov 1 2 16 

Top Step Praha 3 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin CCCDCA 

Rezlerova 293, 109 00, Praha 10 

Sestavili Eva Vítová a Jan Kudláček 

Praha, 20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 


