Českomoravska asociace detských
countrý tanecních skupin

Zpráva o činnosti za období školního roku 2018/2019

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace)
je nevýdělečným spolkem, 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

Foto: Poslední zvonění MČR Znojmo

Tak jako každý rok, bylo i letos stěžejní událostí

Mistrovství České republiky v dětských country tancích a
americkém stepu
22. ročník mistrovství proběhl tentokrát 3. - 5. května 2019 v Eurocentru v Jablonci nad
Nisou. Vyhlašovatelem soutěže byla asociace, organizaci samotné soutěže zajistila místní
taneční skupina TK Xtream. Zúčastnilo se 416 tanečníků a členů CCCDCA z 18 country
souborů z České republiky i z Slovenska. Celkem bylo k vidění 172 soutěžních choreografií ve
24 kategoriích. Soutěž navštívilo 361 diváků.
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 a nově také kategorie tradiční
clogging.
Mistrovství se zúčastnily tyto taneční skupiny:
1. Bezinky Country Dance, Bezno
2. Carolka, Brno
3. Country Road, Česká Lípa
4. CTS Lentilky, Rakovník
5. Hazard country dance club, Ostrava
6. Karolínka, Zuberec
7. Klepeto, Praha
8. Klobouček – DDM Rakovník, Nové Strašecí
9. La Quadrilla, Brno
10. Rodeo, Trutnov
11. TS Rozálie, Strakonice
12. Star West, Trutnov
13. TopStep z.s., Ondřejov
14. TCK Virginia, Pardubice
15. TCS Zuzana, Znojmo
16. TK Black and White, Hodonín
17. TK Calipso, Praha
18. TK Xtream, Jablonec nad Nisou
V odborné porotě zasedlo 10 akreditovaných porotců: Eva Vítová, Barbora Gabrišová,
Radmila Kudláčková, Michal Köver, Marek Chytra, Matěj Kučera, Ota Dvořák, Jan Pumpr,
Jakub Žák a Pavel Lhotský.

Celkem 16 souborů odjelo z pohárem. Nejvíce pohárů za country taneční kategorie si odvezly
rakovnické Lentilky. Nejvíce pohárů z cloggingových kategorií si pak odvezlo pražské Klepeto.

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.

SPONZOŘI A PARTNEŘI:

Další významnou akcí byla

Letní škola country tanců (LŠCT)
V termínu od 16. do 25. srpna proběhl v rekreačním středisku Krasnice již třetí ročník Letní
školy country tanců. Letní školy se tentokrát zúčastnilo 40 tanečníků ve věku 6 – 23 let.
Výuky se ujalo 10 lektorů, vyučovalo se 6 tanečních stylů a odtančilo se téměř 80 hodin.
Mimo tance zbyl ještě čas na Zážitkový den ve Fajnparku, ale také na hry a soutěže.
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 2020.
Vedoucí
Eva, Jana a Klára

Tuto akci podpořilo:

Neméně významnou akcí byla

Letní taneční škola v Horním Jelení
Jedná se o týdenní workshop věnovaný především cloggingu. Jeho podstatnou součástí jsou
však lekce taneční průpravy v různých stylech. Lektory byli letos Šárka Hulínská z Calipsa,
sestry Kateřina a Tereza Ryšavé z Clap Dance, Kateřina Ondrůšková z Black and White, Jan
Kudláček z Klepeta, Marek Chytra z TopStep a hlavně členové americké špičkové cloggingové
skupiny TNC Elite.
Kromě tance si 107 účastníků mohlo vyzkoušet také šití na šicích strojích a zazpívali si u ohně.
Vyvrcholením akce bylo vystoupení pro rodiče v den odjezdu.

Další tradiční akcí pořádanou pod záštitou CCCDCA je

Country tančírna
Velice neradi jsme se o víkendu 22. – 24. března v prostorách Základní školy Veronské
náměstí v Praze 10 rozloučili s akcí Country tančírna. Tato akce byla dlouhou řadu let
v pořadatelských rukách skupiny Calipso z Prahy. Tato skupina si zaslouží naše tisíceré díky,
neboť její členové pro nás vždy připravili bohatý program, napínavou hru a inspirující
semináře s profesionálními lektory.
Téma posledního ročníku bylo „Večerníček“. Při různých hrách nás tudíž provázely postavy ze
známých českých večerníčků.
Samozřejmě hlavní náplní akce byl tanec. Nadšení tanečníci si tak mohli vyzkoušet
Cheerleaders s Michaelou Rom, zkusit trochu Hip Hopu s Luckou Beranovou. Lucka seznámila
tanečníky také s tím, jaký druh tance se skrývá pod názvem Lite Feet. V sobotu si účastníci
užili pohyb s lektory Jakubem Žákem a Mišo Heribanem. Symbolicky pak taneční kruh uzavřel
Jan „Bob“ Pumpr, jehož country tanci jsme se rozloučili s Tančírnou.

V tomto roce jsme oslavili

Čtvrt století CCCDCA
Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin byla založena ve Znojmě v roce
1994. Tudíž již čtvrt století podává svou pomocnou ruku všem dětským tanečníkům i jejich
vedoucím. Všem, kteří se věnují country tancům v různých podobách. Právě ku příležitosti
oslav 25. výročí svého vzniku a oslav Dne dětí se rozhodla asociace pozvat své členy do
westernového městečka v Boskovicích, kde se uskutečnil víkend plný tance a zábavy.
Na 132 přihlášených dětí a tanečníků čekala řada tanečních workshopů a seminářů (line,
country, clogging, párové tance), soutěže, ale hlavně spousta kamarádů a zábavy. Tanečníci,
členové asociace, se podíleli na utvoření programu v podobě taneční přehlídky na sobotním
večerním Country bále. Pro členy asociace byly kromě her připraveny i vzdělávací taneční
worshopy, a to s lektory Markem Chytrou a Honzou Kudláčkem, kteří předali své cloggerské
umění. S Pavlem Lhotským pak děti intenzivně zapracovaly na taneční pohybové průpravě.
Po sobotním večerním divadelním představení po taktovkou herců a kaskadérů
z westernového městečka Boskovice si všichni užívali Country bálu na divokém západě.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Ivanem Bartůňkem a jeho každoroční akcí „Víkend plný
tance a pohody“. Tanečních seminářů Ivana a také Michala „Dinga“ Janáka se mohli tanečníci
zúčastnit také.
Ubytování bylo zajištěno buď ve vlastních stanech přímo ve westernovém městečku,
v podsadových stanech nebo v tělocvičně ZŠ Boskovice.
Celý víkend členové výboru asociace doprovázely taneční program také soutěžemi ke Dni
dětí.

Akci podpořil:

Účast na zahraničních soutěžích line dance
Hned několik dětských tanečních skupin se pravidelně účastní 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:
Září 2018 UK Open dance ve Velké Británii
Září 2018 Austrian WCD Championships v Rakousku
Listopad 2018 Czech Open v Písku
Červen 2019 French Open Dance ve Francii

Níže naleznete zprávy o činnostech některých skupin

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. Naše činnost je zaměřena na estetickou
výchovu dětí a tvorbu tanečních vystoupení pro děti a mládež ve těchto věkových kategoriích
7 - 12, 13 - 17 a 18 – 26 let. Od oku 1998 se děti pravidelně účastní Mistrovství České
republiky v cloggingu a country tancích. Dnes má klub na svém kontě přes 80 titulů Mistr 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.
2019
Začátkem roku jsme uspořádali 19. ročník tradičního Country bálu a zároveň zorganizovali
Setkání vedoucích a porotců v Hodoníně. Kromě klubové soutěže jsme také pořádali 2
soustředění ve Vřesovicích. Zúčastnili jsme se posledního ročníku Country tančírny v Praze,
Mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou, soutěže O kohoutovickou slípku v Brně, víkendu
v Boskovicích s CCCDCA a cloggingového tábora v Horním Jelení. Na konci léta jsme jeli do
Chorvatska, kde jsme v rámci festivalu August vystupovali s hodinovým tanečním pásmem
(17 choreografií) a zároveň pojali klubovou dovolenou jako taneční soustředění. V rámci
vzdělávání jsme si také pozvali lektory Toma Dvořáka a Matěje Kučeru na taneční průpravu a
seminář line dance. Čeká nás už jen Pardubická Ryengle, na kterou se moc těšíme 😊 V roce
2019 jsme vystupovali na 14 akcích, a ještě nás do konce roku nějaké čekají. V průběhu září
nabíráme do klubu nové nadějné tanečnice a stepaře!
V příštím roce, 8.února 2020, pořádáme jubilejní 20.ročník Country bálu v Hodoníně. Tradiční
akce bude pojata trochu netradičně a samozřejmě v rámci oslav jubilea bude plná
překvapení jak hudebního, tak tanečního.

Carolka Brno Vinohraďánek Brno
Carolka Brno Vinohraďánek Brno, z.s. je zapsaný spolek, který rozvíjí a podporuje kulturní,
společenské a sportovní aktivity převážně dětí a mládeže.
K 31.12.2016 registroval Carolka Brno Vinohraďánek Brno, z.s. 50 členů. Přesné věkové
složení následující tabulka.
Do 15 let

Do 18 let

Do 26 let

Nad 26 let

25

10

2

3

Úspěchy za rok 2019
Regionální taneční soutěž v country tancích „O Kohoutovickou slípku„
1. místo v klasickém country, děti do 11 let
1. místo v klasickém country tanci, děti do 15 let
2. místo line dance do 15 let
3. místo v klasickém country do 11 let
Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu dětí do 18 let 2019
1. místo a titul „Mistr ČR“ show dance dětí do 18 let
2. místo v klasickém country do 18 let
1 . místo a titul „ Mistr ČR“ v klasickém country dětí do 12 let
3. místo v moderním country mladší děti do 18 let
Pravidelná činnost - každá věková sekce se schází pravidelně dvakrát týdně na taneční
zkoušku
Ostatní:
LEDEN 2019 - vystoupení na akci – ples Dobrovolných hasičů Brno Vinohrady
- vystoupení dětský ples Dražovice
- organizování dětského karnevalu v Nížkovicích
ÚNOR 2019 - vystoupení na plese ZŠ Kuldova (do které chodí 8 členů)
- vystoupení na společenském plese Brno Vinohrady
BŘEZEN 2019 - víkendové soustředění Rájec Jestřebí
- vystoupení pro vinohradské seniory
DUBEN 2019 - nedělní soustředění Brno
- víkendové soustředění Rájec Jestřebí
- vystoupení na Country bále Brno Vinohrady
KVĚTEN 2019 - jednodenní taneční soustředění Brno
- účast na Mistrovství České republiky 2019 v Liberci
- vystoupení na akci Zvířátka také nekouří – světový den bez tabáku,
- účast ne regionální soutěži „ O kohoutovickou slípku
ČERVEN 2019 - vystoupení na akci „ Hurá prázdniny“
SRPEN 2019 - týdenní pobyt – letní tábor s cloggingem
ZÁŘÍ 2019
- vystoupení na Vinohradské burze , před radnicí

Klepeto Praha
Pražský soubor Klepeto měl ve školním roce 2018/2019 46 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:
29.09.18 - Účast na akci Václavská stage ve Strakonicích
15.12.18 - Country bál v Čerčanech, který pořádala hudební skupina Bessoni
23.-25.11.18 - Úspěšná účast na soutěži Pardubická ryengle, kde Klepeto získalo v kategorii
clogging 2. místo.
09.-16.02.19 - V tomto týdnu organizovalo Klepeto se souborem Clap Dance s účastí Star
West Trutnov jarní soustředění v Mukařově
09.03.19 - Country bál v Úvalech
03.-05.05.19 - Mistrovství ČR v country tancích a v cloggingu v Jablonci nad Nisou, kterého se
z Klepeta zúčastnila ve většině cloggingových kategoriích větší část členů (5xprvní, 5x druhé a
4x třetí místo a k tomu 1x titul Mistr ČR, který jsme získali podruhé za sebou)
01.06.19 – Účast na oslavě 25. výročí založení CCCDCA, které se konalo v Boskovicích
08.06.19 - Vystoupení na Antonínské pouti v Točné u Prahy
15.06.19 – Vystoupení na závěrečném tanečním večeru Taneční školy v Říčanech
10.-17.08.19 - Účast na celostátním cloggingovém soustředění v Horním Jelení
17.08.19 – Vystoupení několika členů Klepeta na koncertě skupiny Děs běs v Louňovicích pod
Blaníkem, který se pořádal k výročí založení obce

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 25 členů ve věku od 6 do 15 let. Tréninky jsou
2x týdně v tělocvičně školy a v průběhu roku probíhají několikrát víkendová soustředění.
Začátek roku patřil předtančením na plesech, večírcích a jiných kulturních akcích. Letos to
byly lednové plesy v Plavči, Vratěníně a Vedrovicích. V únoru vyhlášení sportovce okresu ve
Znojmě a v březnu oslava MDŽ v Božicích a večírek naší školy v Kuchařovicích. V dubnu jsme
se zúčastnili 29. CSDCTS ve Střelicích. V květnu jsme absolvovali dvě soutěže. Nejdříve 3.-5.
května Mistrovství ČR v dětských country tancích v Jablonci a po něm 17.-19. května
Mistrovství ČR v line dance v Písku. Závěr května jsme si užili na oslavách 25. Let CCCDCA ve
westernovém městečku v Boskovicích. Rozloučení se školním rokem proběhlo letos
netradičně. Společně s rodiči jsme si na kánoích sjeli krásnou řeku Dyji. Předposlední týden
prázdnin jsme strávili, jako tradičně, na soustředění na RS Dřevotvarka v Podhradí nad Dyjí.
Po nástupu do školy nás čekalo hned první sobotu vystoupení na Slavnostech chleba ve Slupi.
Před koncem roku vyrazíme ještě na Pardubickou ryengli, na kterou se všichni moc těšíme.

Taneční klub Xtream
Funguje již od roku 2007 na severu České republiky v Jablonci nad Nisou. Navštěvuje ho
zhruba 50 členů. Jeho základním cílem je seznámit a rozvíjet své členy v technice moderních
country tanců, country show, cloggingu a v line dance - skupinově, v duetech i individuálně.
Každoroční maraton soutěží začal ve školním roce 2018/2019 mezinárodní line dance soutěží
Austrian championship v říjnu, kam vyjelo několik našich tanečníků. Dále jsme navázali další
mezinárodní line dance soutěží Czech open v Písku. Na konci listopadu nás čekala akce Pardubická Ryengle. Vrcholem tohoto školního roku však bylo Mistrovství České republiky v
country tancích a cloggingu, které jsme pořádali u nás v Jablonci nad Nisou, kde bylo možné
vidět téměř všechny členy TK Xtream. Poctivě jsme se na tuto akci připravovali jak tanečně,
tak po organizátorské stránce. Akce byla nakonec (i přes velké nervy) zdařilá a s ní i celý školní
rok. Dostalo se nám spousty úspěchů, za které jsme velmi vděčni.
Na soutěže se připravujeme na mnoha soustředěních a pravidelných trénincích alespoň 2x
týdně. Členové našeho klubu si mohou zatančit i na různých vystoupeních. Každým rokem
pořádáme vánoční besídku a zakončujeme školní rok společným výletem. V létě se pak velká
část dětí zúčastňuje letního škole country tanců, kterou pořádá Country Road spolu s asociací
CCCDCA.

Taneční skupina Country Road Česká Lípa
Naše skupina byla založena již 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 37 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 2018/19 naše tréninky probíhaly
vždy v pondělí, středu 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. V uplynulém školním roce jsme například svým tancem
několikrát potěšili českolipské seniory. Vystupovali jsme také mimo naše město, vidět jste
nás mohli například v Bezně, Hejnicích, Litoměřicích, Mirovicích, ale také v Liberci na
slavnostech našeho kraje.

Důležitou součástí naší činnosti jsou také vzdělávací
semináře, při kterých máme možnost navštívit
lekce, které vedou zkušení tanečníci, lektoři i
choreografové nejen z ČR. V minulém školním roce
jsme například absolvovali workshop Nancy
Morgan z USA. Nancy je úžasně vitální lektorka a
doslova roztančila celý sál. Nebyla však jedinou
zahraniční lektorkou na setkání v Písku ku
příležitosti 30. výročí TCS Louisiana, které jsme
s radostí navštívili. Setkali jsme se také s Melissou
Geveling, Pimem van Grootelem a dalšími skvělými
lektory.Poslední částí našich aktivit jsou soutěže.

Zpráva o členské základně šk. rok 2018/19
V tomto školním roce se do CCCDCA registrovalo:
19 tanečních skupin
4 jednotlivci
Celkový počet členů je: 493 (o 52 méně)
Přehled skupin a jednotlivců:
Název klubu

Místo

CTS Lentilky
TK Xtream
TK Black and White
Klepeto
TS Carolka
Calipso
Country Road
Bezinky Country Dance
Klobouček
TCK Virginia
Rozálie
TCS Zuzana
Rodeo
TS MŠ Rozálka
Clap Dance
Svobodovi
Dvořák David
Vrabcová Marcela
Star West
Minirodeo
Osm a půl opice
Top Step

Rakovník
Jablonec nad Nisou
Hodonín
Praha
Brno
Praha
Česká Lípa
Bezno
Nové Strašecí
Pardubice
Strakonice
Znojmo
Trutnov
Strakonice
Pardubice
Praha
Praha
Holubice
Trutnov
Trutnov
Strakonice
Praha

Dospělí Hlasy
10
5
15
19
6
18
5
4
3
7
7
3
1
1
4
2
1
1
7
1
3
2

8
4
5
5
4
4
3
3
3
3
3
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Počet v
systému
71
44
42
45
33
38
27
25
25
30
22
31
11
13
4
2
1
1
11
3
9
5

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin CCCDCA
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