Českomoravska asociace detských
countrý tanecních skupin

Zpráva o činnosti za období školního roku 2017/2018

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

Tak jako každý rok, bylo i letos stěžejní událostí

Otevřené mistrovství České republiky v dětských country
tancích a americkém stepu
Bylo to v pořadí již 21. mistrovství a konalo se 5. a 6. května 2018 ve sportovní hale Lipová
Alej v Hodoníně. Pořadatelem byl TK Black and White Hodonín.
V Hodoníně se MČR konala už třikrát (2005,2007,2009 - jednalo se o „dospělácké“
mistrovství), takže letos počtvrté na Moravě





Zúčastnilo se 452 tanečníků a členů CCCDCA z 26 country souborů z České republiky
(24) a Slovenské republiky (2)
Předvedli se ve 160 choreografiích
Nejdál to do Hodonína měl Country Road z České Lípy – 372km, a nejblíže Carolka a
La Quadrilla z Brna - 71 km
Celkem se na přípravě MČR podílelo 53 členů klubu a 30 externích příznivců

Otevřeny byly kategorie:
Country - tradiční country tance, country show, line dance, moderní country tance a line
dance dueta.
Clogging – freestyle, jednotlivci, dueta, skupiny a a capella.
Mistrovství se zúčastnily tyto taneční skupiny: Angels Dance, Bezinky Country Dance, Carolka
Brno, Clap Dance Pardubice, Country Road Česká Lípa, CTS Lentilky DDM Rakovník, Hazard –
CDC Ostrava, Karolínka, Karolínka Zuberec, Klep and White, Klepeto Praha, Klobouček Nové
Strašecí, La Quadrilla Brno, Marek Chytra, Mikro Krů, Rodeo Trutnov, TS MŠ Rozálka, Star
West Trutnov, Studio Dance EB, TCK Virginia Pardubice, TCS Zuzana Znojmo, TERRA Kysucké
Nové Město, TK Black and White Hodonín, z.s., TK Calipso Praha, TK Xtream Jablonec nad
Nisou, TS Rozálie Strakonice.
V porotě zasedlo 10 akreditovaných porotců: Anna Bachová, Jan Pumpr, Silvia Schmidtová,
Lucie Hasalová, Jakub Žák, Pavel Lhotský, Roman Vach, Matúš Hirner, Ladislav Beran, Juraj
Lehotský.
Nejvíce titulů Mistra ČR získala v country kategoriích taneční skupina Lentilky Rakovník a
v cloggingových kategoriích Rozálie Strakonice.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ASOCIACI CCCDCA, KTERÁ MČR PODPOŘILA, ZAŠTÍTILA A
ZAŘÍDILA HLADKÝ PRŮBĚH.

Mistrovství republiky by se neobešlo bez sponzorů, kterým tímto děkujeme za štědrost.

Další významnou akcí byla

Letní škola country tanců (LŠCT)
V termínu 19. – 29. 8. 2018 se v rekreačním zařízení Machův mlýn uskutečnil druhý ročník
Letní školy country tanců. Jedná se o vzdělávací akci, která umožňuje dětem a mládeži
setkání s různými styly tance. Preferujeme všechny styly, které mají kořeny v country tancích
nebo s nimi nějakým způsobem souvisí.
Tohoto ročníku se zúčastnilo 40 tanečníků ve věku od 7 do 22 let. Byli pozváni lektoři na west
coast swing, line dance, country tance a square dance. V rámci LŠCT proběhl také další kurz
ze seriálu vzdělávání vedoucích, lektorů a porotců. Frekventanti tohoto kurzu si mohli také
vyzkoušet vyučovaní country tanců.
Závěrem zmíním ještě doplňkový program, kde velký úspěch měla například beseda
s písničkářem Petrem Lüftnerem, vodácký výlet po řece Berounce nebo návštěva lanového
centra.

Neméně významnou akcí byla

Letní taneční škola Mukařov 2018
Jedná se o týdenní workshop věnovaný především cloggingu. Jeho podstatnou součástí jsou
však lekce taneční průpravy v různých stylech. Lektory cloggingu byli letos Šárka Hulínská
z Calipsa, sestry Kateřina a Tereza Ryšavé z Clap Dance, Kateřina Ondrůšková z Black and
White a Jan Kudláček z Klepeta. Taneční průpravu učil Jakub Žák z Calipsa a Tereza Ryšavá
z Clap Dance.
Kromě tance si děti vyzkoušeli též malování na trička a tisk linoritem, prošli si bojovku a
zazpívali u ohně. Vyvrcholením akce bylo vystoupení pro rodiče v den odjezdu.

Tradiční akcí pořádanou pod záštitou CCCDCA je

Country tančírna
Pořadatelem je pražská skupina Calipso. Akce Country Tančírna se v roce 2018 konala o
víkendu 16. – 18. března v prostorách Základní školy Veronské náměstí v Praze 10.
Byl to již její osmnáctý ročník. Jako každoročně bylo a je cílem akce SEZNÁMIT SE!, a to
nejenom děti z tanečních kroužků z celé České republiky, ale seznámit malé tanečníky s
novými tanečními směry, styly atd. Letošní téma znělo „Kniha Džunglí,“ takže se celá tančírna
přenesla do pralesa. V naší víkendové džungli jste mohli potkat vlky, medvědy, pumy, hady a
samozřejmě opice. Obdivovali jsme palmy, liány a na vlastní kůži jsme skákali do vodopádu.
Akce Country Tančírna 2018 se zúčastnilo celkem 72 dětí a 10 dospělých. Na pořádání
dohlíželo celkem 23 kvalifikovaných a profesionálních organizátorů. Tanečních souborů k
nám přijelo celkem 5 a byly to z Prahy – TK Calipso, z Nového Strašecí – Klobouček, z
Rakovníka – Lentilky, z Hodonína – Black and White a z Jablonce nad Nisou – malá část
bývalého souboru Hvězdičky. Jak vidíte, účast byla opravdu ze všech koutů republiky.
A co se vše tančilo a dělo?
V pátek účastníci nahlédli do tajů elegantního baletu pod vedením Kristýny Blahetové a Evy
Šebestové. Těsně před večerkou se děti účastnily úvodu do sobotní hry, kde nejdříve musely
projít bludištěm temného pralesa a pak skočit do zurčícího vodopádu.
Sobota byla ve znamení pohybu. Nejdříve pohybovou schopnost ukázala lektorka Lenka
Staňková a její seminář s názvem „Latino mix“. Ve vedlejší tělocvičně zase řádila lektorka
Eliška Soukupová, která učila mladší děti „Party Steps“ a ty starší moderní waacking.
Hra v duchu „Knihy Džunglí“ byla velice náročná. Účastnili se jí všichni, jak děti, tak dospělí.
Naučili jsme se poznávat zvířata dle stop a dle hlasu, zahráli jsme si banánovou válku, běželi
jsme džunglí, sháněli jsme potravu a sbírali „rudé květy“.
Večer nás všechny čekal country bál a ukázka choreografií. Překvapením byla pro všechny
účast skupiny Tam Tam Batucada. Ti nám předvedli luxusní brazilskou bubenickou show,
plnou příjemných rytmů a dech beroucího souznění.
Neděle byla opět taneční. Nejdříve se děti naučily základy mexických tanců pod vedením
lektora Jana Boba Pumpra. Jako poslední se semináře ujali Viktor Janoštín a Barbora
Hurťáková, kteří účastníky naučili goralské tance.
Akce měla velký úspěch, i když probíhala spíše v duchu rodinném, co se účastníků týče. Ale
ani nižší počet tanečníků nás neodradil a v roce 2019 pro Vás připravíme další ročník této
akce, ale tentokráte to bude opravdu poslední.

Mezinárodní taneční soutěže
Hned několik dětských tanečních skupin se pravidelně zúčastňuje také mezinárodních
tanečních soutěží v line dance a to i na úrovni Mistrovství světa. V tomto roce se zapojily
následující taneční skupiny Bezinky Bezno, Country Road Česká Lípa, Lentilky Rakovník,
Xtream Jablonec nad Nisou a Zuzana Znojmo. Členové těchto skupin se mnohdy postavili i na
stupně nejvyšší a dokázali tím, že mezi našimi členy je velká řada talentovaných tanečníků. V
tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících soutěží:
Austrian WCD Championships v Rakousku - září 2017
Czech Open v Písku - listopad 2017
World Championships v Nizozemí - leden 2018
Berlín Open v Německu - březen 2018
ECWD Championships v Nizozemí - červen 2018
UK Open Dance ve Velké Británii - září 2018

Níže naleznete zprávy o činnostech vybraných klubů z asociace CCCDCA.
TK Black and White Hodonín
Klub má v současné době 55 členů a vystupovali jsme v tomto roce na 19 akcích v Čechách i
na Moravě.
Začátek roku jsme odstartovali tradičním Country bálem, zúčastnili jsme se Country tančírny
v Praze a uspořádali klubovou soutěž pro naše nejmenší.
Absolvovali jsme také cloggingový seminář pod vedením Jakuba Žáka a Šárky Hulínské.
V květnu jsme pak byli pořadateli 21. MČR v country a americkém stepu, kde naši členi získali
v country kategoriích jedno první místo, tři druhé a jedno třetí. V cloggingových kategoriích
pak dvě první místa a tři třetí. Akce se velmi vydařila!
Naši nejmenší se zúčastnili také soutěže O kohoutovickou Slípku v Brně a nejstarší potom
amerického víkendu na Šiklově mlýně.
Začátkem září uspořádáme už 4. focení na klubový kalendář pro rok 2019.
Absolvovali jsme jedno soustředění v dubnu a další nás čeká před Pardubickou Ryenglí
v říjnu.
Hned po novém roce zveme všechny na Country bál do Hodonína, a to 12.ledna 2019!!

TK Calipso Praha
Ve školním roce 2017/2018 se taneční klub Calipso rozrostl o nové, mladé a hlavně nadějné
tanečníky. Tím pádem jsme dosáhli hranice 41 aktivních členů.
Během této taneční sezony jsme byli na čtyřech víkendových tanečních soustředěních.
Účastnili jsme se akcí naší městské části Praha 15 (např. Dny Prahy 15, Mikulášské a Adventní
vystoupení). Vystupovali jsme na Fotbalovém plese v Jílovém u Prahy a na Country bále
taneční skupiny Black and White v Hodoníně.
Dále jsme své síly měřili na třech soutěžních akcích, a to na Pardubické Ryengli, Step Cupu v
Říčanech a OMČR v Hodoníně.
V březnu jsme pořádali ve spolupráci s CCCDCA každoroční akci s názvem Country Tančírna,
která se letos nesla v duchu Knihy Džunglí.
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, letní opékání prasátka a řada dalších
neopakovatelných akcí.

Klepeto Praha
Taneční soubor Klepeto měl ve školním roce 2017/2018 45 členů, z toho dva netancující
vedoucí. Členové se zúčastnili mnoha akcí - vystoupení na akcích DDM-Monet, pod jehož
hlavičkou tancují, vystoupení na country bálech, maturitních plesech apod. Následující akce
byly pro Klepeto nejvýznamnější:
30.09.17 - Účast na akci Václavská stage ve Strakonicích
07.10.17 - Podzimní městské slavnosti v Pardubicích - velkou částí programu bylo vystoupení
Klepeta a skupiny Clap Dance.
13.11.17 - Country bál v Kolovratech, který pořádal Tomáš Coudy Janoušek, jenž také
tancoval s Klepetem.
24.-26.11.17 - Úspěšná účast na soutěži Pardubická ryengle, kde Klepeto získalo v kategorii
clogging 3. místo.
16.12.17 - Klepeto bylo hlavním hostem na Country bále k oslavě 30 let existence kapely
Bessoni, s kterou se znají mnoho let. Od roku 2006 společně vystupují na Country bále
Posázavského pacifiku.
27.01.18 - Vystoupení na Country bále Country rádia společně s Markem Chytrou
03.-10.02.18 - V tomto týdnu organizovalo Klepeto se souborem Clap Dance s účastí Star
West Trutnov jarní soustředění v Mukařově.
07.04.18 - Country bál Čerčany, který pořádá spolek Posázavský pacifik a Klepeto opět
zpestřilo bál svým vystoupením. Velmi oblíbené jsou i společné country tance s collerem.
04.-06.05.18 - Mistrovství ČR v country tancích a v cloggingu ve Znojmě, kterého se z Klepeta
zúčastnila větší část členů do 17 let (3xprvní, 3x druhé a 2x třetí místo a k tomu 2x titul Mistr
ČR).
09.06.18 - Vystoupení na Antonínské pouti na Točné u Prahy
11.-18.08.18 - Účast na celostátním cloggingovém soustředění v Mukařově

Taneční country skupina Zuzana Znojmo
Taneční country skupina Zuzana slaví v letošním roce 15 let své činnosti. V současné době má
skupina 21 aktivních členů a od svého vzniku v ní tancovalo na 150 dětí. V průběhu roku
členové skupiny vystupují na různých kulturně společenských akcích, zúčastňují se tanečních
soutěží a v létě pořádají týdenní soustředění.
V letošním roce to bylo již sedm předtančení na plesech, večírcích a jiných kulturních akcích.
V lednu a v únoru se tanečnice zúčastnily workshopu v České Lípě a v Brně s Pavlem Lhotským.
Zúčastnili se tří tanečních soutěží. V dubnu ve Střelicích v květnu Mistrovství ČR v country
tancích v Hodoníně a Mistrovství ČR v line dance v Písku.
V červnu pořádala skupina u příležitosti oslav 15 let činnosti setkání současných a bývalých
členů skupiny, kdy se sešlo na 60 dětí a rodičů.
V srpnu proběhlo týdenní soustředění na RS Dřevotvarka v Podhradí nad Dyjí, kde se pod
vedením vedoucích Ivony Křivanové, Renaty Čechové, Jirky Blažka a lektora Pavla Lhotského
ladily taneční figury a choreografie pro nadcházející období.

Taneční skupina Country Road Česká Lípa
Naše taneční skupina působí v České Lípě již od roku 1990. V současné době vedeme při
pravidelných trénincích skupinu dětí a mládeže, připravujeme pro ně, ale také pro širokou
veřejnost vzdělávací taneční semináře. Dále vystupujeme na veřejných akcích. Také se
věnujeme reprezentaci v oblasti country a line dance, a to i na mezinárodní úrovni.
Významnou akcí, kterou pořádá naše taneční skupina je Workshop line dance
V lednu pořádala naše skupina již 7. ročník vzdělávacího semináře pro širokou veřejnost.
Zúčastnilo se celkem 105 tanečníků a vedoucích tanečních skupin, kterým se věnovali
profesionální lektoři line dance z Písku – Matěj Kučera, Luboš Říha a Zuzka Tran.
Další naše aktivity:
Září - Kvalifikační soutěž v line dance v Rakousku, vystoupení pro ZŠ Sever
Říjen - Vystoupení na setkání seniorů v KD Crystal, vystoupení na ocenění občanů města
Česká Lípa, soustředění v Tetíně u Berouna – příprava na soutěže
Listopad - Czech Open kvalifikační soutěž v line dance, mezinárodní taneční soutěž
Pardubická Ryengle
Prosinec - Vystoupení na plese pro seniory, na akademii OA, vánoční hodina pro rodiče
Leden - XII. Mistrovství světa v line dance v Nizozemí, workshop line dance v České Lípě
Únor - Vystoupení na skautském plese, vystoupení na setkání občanů města Česká Lípa
Březen - Kvalifikační soutěž v line dance Berlín Open, Den otevřených dveří na ZŠ Sever
Duben - Snídaně na radnici aneb setkání s vedením města Česká Lípa
Květen - Mistrovství ČR v country tancích v Hodoníně, vystoupení v muzeu Česká Lípa,
vystoupení na plese v Kostelním Hlavně, Mistrovství ČR v line dance v Písku
Červen - Vystoupení na školní akademii ZŠ Sever, taneční soutěž „Svítíčko“
Srpen - Letní škola country tanců na Machově mlýně

CTS LENTILKY Rakovník
Aktivity:
Pravidelné zkoušky - úterky + čtvrtky
Taneční soustředění - jednodenní 7x, víkendové v klubu 7x, výjezdní - Jesenice (seminář line
dance), seminář s Láďou Beranem, velikonoční soustředění před OMČR- Jesenice, letní tábor
pro mladší Lentilky Skryje (CCCDCA), týdenní soustředění pro starší Lentilky Skryje
Akce pro radost (stmelení kolektivu) - vánoční víkend v klubu, vystoupení na plesech, v
Domově důchodců, ostatních akcích, DDM Halowen, plesy hasičů Lubná, město Jesenice,
Všetaty, Lišany, rybáři Lubná, město Rakovník, Lubná hokejisti, taneční, České dráhy Lužná
Akce pro rodiče a veřejnost - 11/17 Lentilkovská taneční šou, 12/17 Vánoční country bál
kapelou Hon na medvídka, 6/18 Dětský den ČD v Lužné, Červnová zahradní slavnost s
kapelou Hon na medvídka
Soutěže v ČR - 11/17 Pardubická Ryengle, 3/18 Country tančírna, 4/18 CSDCTS Střelice u
Brna, 4/18 okresní kolo Středočeský taneční pohár, 5/18 OMČR v country tancích a cloggingu
Hodonín, 5/18 OMČR v line dance Písek, 5/18 Krajské kolo Středočeský taneční pohár
Mezinárodní soutěže - 9/17 Mistrovství Rakouska v line dance – nominační soutěž,
11/17Czech open Písek – nominační soutěž, 1/18 Mistrovství světa v line dance – Holandsko,
6/18 Mistrovství Evropy – Holandsko – nominační soutěž

Zpráva o členské základně šk. rok 2017/18
V tomto školním roce se do CCCDCA registrovalo:
21 tanečních skupin
9 jednotlivců
Celkový počet členů je: 543
Přehled skupin a jednotlivců:
Název klubu
CTS Lentilky
TK Xtream
TK Black and White
Klepeto
TS Carolka
Calipso
Country Road
Bezinky Country Dance
Klobouček
TCK Virginia
Hazard CDC
Rozálie
TCS Zuzana
Rodeo
TS MŠ Rozálka
Studio Dance EB
Clap Dance
Chytrovi
Svobodovi
Dvořák David
Vrabcová Marcela
Star West
Osm a půl opice
Mikro Krů
Minirodeo

Místo
Rakovník
Jablonec nad Nisou
Hodonín
Praha
Brno
Praha
Česká Lípa
Bezno
Nové Strašecí
Pardubice
Ostrava
Strakonice
Znojmo
Trutnov
Strakonice
Říčany u Prahy
Pardubice
Ondřejov
Praha
Praha
Holubice
Trutnov
Strakonice
Jindřichův Hradec
Trutnov

Počet
70
50
48
45
31
41
20
22
22
27
18
22
29
12
9
3
4
3
2
1
1
2
21
28
12

Dospělí
10
2
19
19
5
29
8
2
2
4
3
8
4
1
1
1
4
3
2
1
1
0
11
7
1

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin CCCDCA
Rezlerova 293, 109 00, Praha 10
Sestavil Jan Kudláček
Praha, 21.09.2018

