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Českomoravská asociace dětských country
tanečních skupin
(dále jen asociace), která 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

Czech-Moravian Children Country Dance Club’s
Association
(hereinafter as the Association) represents a non-profit civic
association of children and young people working in
accordance with applicable law and based on its own legal
entity. Apart from its Czech name, the Association uses an
English version of Českomoravská asociace dětských country
tanečních skupin – Czech Children Country Dances Club’s
Association, officially abbreviated as CCCDCA.
The Association wants to group children dance clubs focusing
on Country Dance, Clogging, Square Dance, Round Dance,
Line Dance and related dance directions, to facilitate spreading
of the dancing styles, and improve the professional level of
leaders, dance clubs as well as individuals.
The Association aims to primarily perform the following
activities:
• develop the physical education of children and youth
• organize dance workshops for children and youth
• organize training seminars for children, youth and adults
• cooperate with domestic and foreign associations of
similar type
• arrange public performances
• organize leisure activities for children and youth
• process and issue guidance materials

Stěžejní činností členů CCCDCA je
jejich pravidelná celoroční práce
v souborech….

Main activity of CCCDCA members
represents their regular work in
clubs throughout the year…

Ve školním roce 2011/2012 strávili členové
CCCDCA na pravidelných zkouškách celkem
99.507 hodin…
In the school year of 2011/2012, the CCCDCA members
spent a total of 99.507 hrs with regular rehearsing…

Na soustředěních, která trvala celkem 111 dní byli
tanečníci celkem 2.386 dní…
At the rehearsing camps, which lasted 111 days,
dancers spent a total of 2 386 days ...

Táborových pobytových akcí se zúčastnilo celkem
229 dětí, které na těchto akcích setrvaly plných
1.994 dní…
Camping events were attended by a total of 229
children, who spent here full 1 994 days...

Součástí činnosti souborů jsou i výukové
semináře. 481 dětí na nich v uplynulém roce
protančilo 1.508 dní…
Among the club activities, there are training seminars,
during which a total of 481 children danced through
1 508 days last year

Pod záštitou CCCDCA se konají
setkání a vzdělávací akce, určené
zájemcům z České a Slovenské
republiky…
Under the auspices of CCCDCA,
there are meetings and educational
events held for everyone from the
Czech and Slovak Republic, who is
interested...

COUNTRY TANČÍRNA 2012
JABADABADŮŮŮŮ ANEB CESTA DO PRAVĚKU
konaná v ZŠ Veronské nám. v Praze 10 o víkendu 23. - 25. BŘEZNA
2012
TK Calipso společně s CCCDCA pořádala tuto akci již po dvanácté.
Letos jsme se všichni přesunuli do pravěku, konkrétně do města Skalice
(Bedrock) a nechali jsme se inspirovat veselou rodinou Flinstonových.
Na tento neopakovatelný víkend se přijelo podívat celkem 176 tanečníků
z 10 souborů z celé ČR. Na průběh akce dohlíželo 20 školených
organizátorů. Účastníci se mohli naučit šest tanečních stylů na
probíhajících seminářích s profesionálními lektory. Tančila se Salsa,
Dance jóga, Egyptské tance, Hiliners, Řecké tance a Swing společně s
Lindy hopem. Letošní zajímavostí byl speciální seminář pro vedoucí
s názvem Základy country pod vedením Davida „Medvěda“ Dvořáka.
Odpolední sobotní hru zvládli všichni pračlověci skvěle, seznámili se
s novými lidmi a hlavně si užili spousty legrace.
Na večerním countrybále soubory předvedly 17 vystoupení a jejich
kvalitu posuzovala dětská porota. Vyvrcholením celého sobotního večera
byla ojedinělá bubenická show skupiny MARIMBA, která nás všechny
neuvěřitelně uchvátila a zanechala v nás úžasný zážitek.
COUNTRY DANCERY 2012
YABADABADOO OR JOURNEY TO THE PRIMEVAL AGES

held at the ZŠ Veronské nám. in Prague 10 during the weekend of March 23rd – 25th, 2012
TK Calipso with CCCDCA organized this event for the twelfth time in a row. This year we
all moved into prehistory, to the Town of Bedrock in particular, and got inspired by the jolly
Flintstones.
There came 176 dancers from 10 clubs across the country to spend this unforgettable
weekend. The course of action was monitored by 20 trained organizers. Participants could
learn six dance styles in ongoing workshops with professional tutors. We danced Salsa, Dance
Yoga, Egyptian Dances, Hiliners, Greek Dances and Swing with Lindy hop. This year's
special was a seminar for leaders named Country Dance Basics under the leadership of David
"Bear" Dvořák.
All the great primeval people succeeded in the Saturday afternoon game, met new people and
especially enjoyed a lot of fun.
On the evening country ball, the clubs gave 17 performances, the quality of which was
assessed by a children jury. As icing on the cake, the Saturday night show was spiced with a
unique performance of the MARIMBA drumming group, which impressed us all and meant
an amazing experience to everyone.

Letní táborová škola cloggingu
Summer Clogging Camp
33 tanečníků z 11 souborů z ČR a SR pilovalo pod
vedením Aničky Bachové, Lucky Hasalové a Lenky
Zběhlíkové taneční techniku cloggingových stylů…
33 dancers from 11 clubs across the Czech and Slovak Republics
honed their clogging style dance technique under the guidance of
Anička Bachová, Lucka Hasalová and Lenka Zběhlíková...

Setkání vedoucích souborů a porotců tanečních soutěží
Meeting of Club Leaders and Dance Contest Jurors
setkání vedoucích tanečních souborů, porotců country tanečních soutěží a
dalších příznivců, které se uskutečnilo v samém začátku nového roku
Meeting of club leaders, country dance contest jurors and other supporters,
which took place at the very beginning of the year

14. – 15. ledna 2012
V rekreačním objektu Mukařov u Mladé Boleslavi
PROGRAM:
Sobota 14.1.

Neděle 15.1.

1. programový blok
hodnocení porotců na soutěžích a jeho zpětná vazba
samotný způsob hodnocení, nejčastější obecné chyby a především
předávání informací od porotců zpět k účinkujícím souborům
2. programový blok
Jak má vypadat choreografie pro country show
obecné chyby při tvorbě country tanečních choreografií, zásady tvorby
show vystoupení a vymezení rozdílů mezi kategoriemi country a show
3. programový blok
Nové kategorie v cloggingu a jejich obsahová náplň
kategorie A capella a Free style
4. programový blok
Moderní versus klasická country
vymezení rozdílů mezi klasickým a moderním pojetím country tanců –
představa versus zkušenost z prvních dvou ročníků soutěží

Svoje výsledky z tréninků soubory
prezentují v rámci tanečních
programů a vystoupení. Celkový
počet veřejných vystoupení
překročil za období roku 2011/2012
tři stovky…
Clubs present the results of their
rehearsals in dance programs and
performances. The total number of
public appearances in 2011/2012
exceeded three hundred...

K tradičním akcím patří vystoupení pro děti a mládež
s různými typy handicapů. Rakovnické Lentilky
účinkovaly s dvouhodinovým programem v rámci
mezinárodního setkání tělesně postižených
v Jedličkově ústavu v Praze.
Traditional events include performances for children and young
people with various types of disabilities. The Rakovník based Club
called Lentilky performed a two-hour-long program at the
international meeting of the disabled in the Jedlička Institute in
Prague.

měli jsme skvělé
publikum a ti kdo
mohli si s námi dobře
zatančili…

Americký týden na Šiklově mlýně
Absolvovali tanečníci souboru Klepeto nejen jako
účastníci, ale i jako lektoři.

Lentilkovská show
Dvěma dvouhodinovými tanečními představeními na
jevišti divadla oslavily rakovnické Lentilky 18 let trvání
souboru.
Show of the Lentilky Club
The club of Lentilky from Rakovník celebrated its 18th anniversary
with two two-hour-long dance performances on the local theater
stage.

Narozeninový dort z vlastních těl

O chlapy je
trochu nouze

Ale…!
Z dalších akcí :

Other events…

Pro prezentaci činnosti, srovnání
úrovně s ostatními i pro inspiraci a
motivaci do další práce, je důležitou
součástí tanečních aktivit účast na
přehlídkách a soutěžích…
Participation in exhibitions and
contests is an important part of our
dance activities to present chat we
do, to compare with others, and to
get inspiration and motivation for
the future...

Písecké dupání – soutěž WCDF
Lentilky Rakovník

Western city – Šiklův mlýn

Klepeto Praha

Medlánecká sýpka

Zuzana Znojmo

Poupata Heřmanův m.
Virginia Pardubice

Pardubická Ryngle
Zuzana Znojmo

Vyvrcholením celoročního snažení
souborů, je jejich účast na
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
v country tancích, které CCCDCA
vyhlašuje od roku 1998…
As icing on the cake, the year-long
effort of clubs is rewarded by their
participation in the CHAMPIONSHIP
of the CZECH REPUBLIC in Country
Dances, which has been held by the
CCCDCA since 1998…

Mistrovství ČR – Znojmo
18. – 20. listopadu 2011

National Championship
Soutěž v „soft“ technikách
Soft Categories Contest

Celkem tančilo 22 skupin z ČR a SR
to znamená 344 tanečníků.
Jejich výkony sledovalo 450 diváků ve znojemské
sportovní hale, která se díky pořadatelům ze souboru
Zuzana změnila k nepoznání…

Pořadatelé a také vítězové ze Znojma

Country Live Mladá Boleslav

Lentilky Rakovník

výsledková listina MČR 2011
ZNOJMO
KATEGORIE SOUBOR
A1M
ZUZANA
BLACK & WHITE
LENTILKY
COUNTRY
VIRGINIA
MLADŠÍ
COUNTRY ROAD
BIG DANCE

MÍSTO PŮSOBENÍ
ZNOJMO
HODONÍN
RAKOVNÍK
PARDUBICE
ČESKÁ LÍPA
PRAHA

CHOREOGRAFIE
ZUZANA PO NAŠEM
FIDDLE MIDLEY
CHLAPEC MALEJ
PAMPRDLICE
6KA
JOYFUL DANCE

UMÍSTĚNÍ
1
2
3
4
4
6

A1S

ZUZANA
PŘEKLEP
HAZARD
LENTILKY
COUNTRY LIVE

ZNOJMO
PRAHA
OSTRAVA
RAKOVNÍK
MLADÁ BOLESLAV

MÁ ZEM
FIDLOVAČKA
BARNDANCE
MODROBÍLÝ VALČÍK
MARY

1
2
3
4
5

HARLEKÝN
COUNTRY ROAD
SOKOL DANCE
SOKOL DANCE

NIŽNÁ
ČESKÁ LÍPA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

LA BRUJA
IRGIRLS
LA CUCARACHA
MEXICKÉ POLKY

1
2
3
4

ZUZANA
ČTYŘLÍSTEK
LENTILKY
SOKOL DANCE
HAZARD
LIŠČÁTKA

ZNOJMO
ČESKÁ LÍPA
RAKOVNÍK
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
OSTRAVA
BRNO

SEN MLADÉHO KOVBOJE
DOBRÉ RÁNO, DOBROU NOC
ZRCADLA
NÁMOŘNICKÁ
HASTRMANSKÝ
VILÉM

1
2
3
4
5
6

ZUZANA
LENTILKY
HAZARD
ČTYŘLÍSTEK
CALIPSO

ZNOJMO
RAKOVNÍK
OSTRAVA
ČESKÁ LÍPA
PRAHA

V PŘÍSTAVU
STEPFORDSKÉ PANIČKY
KOŇSKÁ SHOW
K OBRAZU SVÉMU
CALIFORNIA GIRL

1
2
3
4
5

HARLEKÝN
LENTILKY
ČTYŘLÍSTEK
XTREAM
VIGINIA
BLACK & WHITE

NIŽNÁ
RAKOVNÍK
ČESKÁ LÍPA
JABLONEC NAD NISOU
PARDUBICE
HODONÍN

GET BACK
DÁME TO!
CHASIN GIRLS
FANTA
MY A VY
ALL NIGHT LONG

1
2
3
4
5
D

COUNTRY
STARŠÍ

A2
NÁRODNÍ
TANCE
A3M
SHOW
MLADŠÍ

A3S
SHOW
STARŠÍ

A4M
LINE
MLADŠÍ

A4S

ZUZANA
BLACK & WHITE
PŘEKLEP
LINE STARŠÍ HAZARD
HARLEKÝN
CALIPSO

ZNOJMO
HODONÍN
PRAHA
OSTRAVA
NIŽNÁ
PRAHA

NAŠE POPRVÉ
DARJEELING
HOT N COLD
WE ROCK!
DYNAMYTE
SATRT ME UP

1
2
3
4
5
6

A5M

HARLEKÝN

NIŽNÁ

CALIFORNIA GIRL

1

LENTILKY
XTREAM
ČTYŘLÍSTEK
COUNTRY LIVE

RAKOVNÍK
JABLONEC NAD NISOU
ČESKÁ LÍPA
MLADÁ BOLESLAV

EVELÍNA
BARTENDERS
LITTLE BITTY
PRVNÍ POKUS

2
3
4
5

ZUZANA
BLACK & WHITE
HARLEKÝN
LENTILKY
VIRGINIA
COUNTRY ROAD

ZNOJMO
HODONÍN
NIŽNÁ
RAKOVNÍK
PARDUBICE
ČESKÁ LÍPA

COUNTRY DANCE
LAVAZZA
REDNECK WOMAN
MY LOVES GO ON
BACKWARDS
JEN JEDEN

1
2
3
4
5
6

MODERNÍ
COUNTRY
MLADŠÍ

A5S
MODERNÍ
COUNTRY
STRAŠÍ

MISTŘI ČR
ZAHRANIČNÍ VÍTĚZ

Mistrovství ČR – Ostrava
4. – 6. května 2012

National Championship
Soutěž v „hard“ technikách
Hard Categories Contest

Celkem tančilo 13 skupin z ČR a SR
to znamená 187 tanečníků.
Pořádajícím souborem byl Hazard Ostrava

Rozálie Strakonice

Calipso Praha

Koordinaci a podporu jednotlivých
akcí i členů, a především
nepopulární ekonomicko správní
agendu, zajišťují v průběhu roku
orgány asociace…
Coordination and support of the
various events and members, and
especially the unpopular economic
administration are handled during
the year by the following authorities
of the Association...

Valné shromáždění General Assembly
– jako nejvyšší orgán CCCDCA
Proběhlo v Praze dne 15.11.2011
V sále kulturního domu Varta

Výbor CCCDCA CCCDCA Committee
– pracoval ve složení:
 Marcela Ryšavá – prezidentka
 Jiří Pšenčný – viceprezident
 Marcela Vrabcová – ekonom
 Eva Vítová
 Ivana Pohunková
 Jiří Blažek
 Markéta Hejnicová
V rámci 8mi schůzek řešil všechny provozní agendy.

Revizní komise Audit Commission
– pracovala ve složení :
 Blanka Bryscejnová – předseda
 Eva Svobodová
 Blanka Pšenčná
Měla a má nevděčný úkol kontrolovat veškerou agendu
a pozorovat na to, že ostatní – umělecky založení – už
zase zapomněli na některá byrokratická pravidla…

V roce 2011/2012 s námi
spolupracovala řada organizací,
institucí i jednotlivců. Jednalo se
podporu finanční, technickou,
věcnou i morální. Ačkoli uvádíme
jen několik nejvýznamnějších
partnerů, naše poděkování patří
všem…
In 2011/2012, we collaborated with a
number of organizations,
institutions and individuals. Their
support was not just financial,
technical and material, but also
moral. Although we list here only
the most significant partners, our
thanks go to all of them...

Ministerstvo kultury ČR
Sklárny Rückl Crystal Nižbor
Jihomoravský kraj
Jihomoravská plynárenská a.s.
Statutární město Pardubice
Město Znojmo
Město Rakovník
DDM Marie Majerové Ostrava
Rádio Blaník
DĚKUJEME – NEJEN UVEDENÝM
PARTNERŮM, ALE I VŠEM DALŠÍM
PODPOROVATELŮM A
SPONZORŮM
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