Českomoravská asociace dětských
country tanečních skupin

Zpráva o činnosti za období školního roku
2020/2021

O asociaci
Asociace je zájmovým spolkem dětí a mládeže. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek
dle ustanovení § 214 a násl. Zák.č. 89/2012 (OZ), je zapsán ve veřejném rejstříku. Kromě
českého používá asociace také název anglický – Czech Children Country Dances Club´s
Association, z něhož je odvozena oficiálně používaná zkratka CCCDCA.
Mezi hlavní činnosti spolku patří sdružování dětských tanečních skupin se zaměřením na
Country tance, Clogging (americký step), Line Dance a příbuzné taneční styly. Pomoc při
šíření tanečních směrů, zvyšování odbornosti jednotlivých členů, zejména pak vedoucích
tanečních skupin, vzdělávání a akreditace porotců. Spolek také podporuje členy ve
vzdělávání v oboru a napomáhá rozvíjet vztahy se zahraničními skupinami a organizacemi.

K dosažení cílů asociace slouží především provozování těchto činností:
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora a rozvoj pohybové výchovy v rámci tanečního sportu dětí a mládeže
pořádání tanečních a vzdělávacích seminářů pro děti a mládež
spolupráce s domácími i zahraničními spolky podobného typu
pořádání veřejných vystoupení
organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže
zpracovávání a vydávání metodických materiálů
vyhlašování a organizování soutěží a Mistrovství ČR
zajišťování certifikací lektorů a porotců a vedení jejich databází

Zpráva o členské základně šk. rok 2020/21
V tomto školním roce se do CCCDCA registrovalo:
15 tanečních skupin
4 jednotlivci
Celkový počet členů je: 399 (o 94 méně)
Přehled skupin a jednotlivců:
Název klubu

Místo

Dosp. Hlasy Počet v systému

CTS Lentilky

Rakovník

17

6

53

TK Xtream

Jablonec nad Nisou

9

5

47

TK Black and White

Hodonín

15

5

44

Klepeto

Praha

19

5

45

TS Carolka

Brno

16

5

41

Calipso

Praha

16

3

28

Country Road

Česká Lípa

11

3

24

TCK Virginia

Pardubice

5

2

18

Rozálie

Strakonice

5

4

31

TCS Zuzana

Znojmo

2

3

22

Clap Dance

Pardubice

2

1

4

Svobodovi

Praha

2

1

2

Dvořák David

Praha

1

1

1

Vrabcová Marcela

Holubice

1

1

1

Osm a půl opice

Strakonice

12

2

17

TopStep

Ondřejov

3

1

3

Tcs Podkůvky

Český Těšín

9

2

14

Obrok dance

Strakonice

2

1

3

Miroslav Procházka

Praha

1

1

1

Letní škola country tanců
První ročník LŠCT byl uspořádán v roce 2017.
Tentokrát akce proběhla v areálu Garnataurus v obci Kounice – Vlastějovice.
Zúčastnilo se 57 tanečníků. Staralo se o ně 6 vedoucích. O výuku se postaralo 6
lektorů.
Tentokrát LŠCT započala již 1. července. Prvním hostujícím lektorem byl Pavel
Lhotský. Jeho úvodní lekce byla věnována pohybové a taneční průpravě, pak již
následovaly lekce Flamenca. Druhým lektorem byla Marie Nedvídková.
Pracovala pouze s tanečníky, kteří mají zájem o clogging. Po cloggingu přišel na
řadu West coast swing pod vedením Pavla a Livi. Posledním hostujícím lektorem
byl David Dvořák. Ten s tanečníky probíral country figury a připravil si pro ně
irský valčík. Po celou dobu akce byl přítomen Ota „Tom“ Dvořák, který
s tanečníky pracoval na vylepšení stylu line dance. Tom si připravil opravdu
pestrý program pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Spolu s ostatními
vedoucími se také významně podílel na přípravě a realizaci doprovodného
programu. LŠCT měla tentokrát téma „Tajemství Slunečného údolí“. Etapová
hra nás tak zavedla do časů faraonů a pyramid. Dalším tradičním doprovodným
programem byl zážitkový den. Tentokrát jsme sjížděli na raftech část řeky
Sázavy a po návratu nás v areálu navštívil Tomův kamarád s ukázkou výcviku
dravých ptáků. Samozřejmě nechyběly ani různé hry a soutěže, koupání a sport.
Ihned po skončení LŠCT jsme začali intenzivně pracovat na přípravě dalšího
ročníku. Protože jsou náplní LŠCT i jiné styly tance, rozhodli jsme se akci
přejmenovat na Letní taneční školu a pomyslně ji tak propojit s druhou velkou
taneční akcí. Rádi bychom tudíž pozvali všechny tanečníky na LTŠ část A, která
proběhne v termínu 14. – 24. července 2022 v RS Úsvit Vanov nedaleko Telče.

Letní taneční škola
I letos se mohli tanečníci z celé republiky, zabývající se apalačským perkusivním tancem cloggingem, setkat a užít si jubilejní 10. ročník Letní taneční školy pod vedením Marcely
Ryšavé v termínu 14.-21.8.2021.
Poprvé se akce konala v prostorném, právě rekonstruovaném objektu rychty v Morašicích u
Litomyšle. Díky tomu byly k dispozici hned tři taneční prostory najednou a kvalitní zázemí pro
tanečníky i lektory, včetně ubytování a jídelny přímo v areálu rychty.
Celý týden měli tanečníci opravdu nabitý program. První den proběhlo rozřazení do šesti
skupin dle výkonnosti a tanečních zkušeností, kdy každá skupina měla dvě cloggingové a
jednu tanečně-pohybovou lekci denně. Pohybovka byla letos tématicky zaměřena na národní
tance – účastníci se tak naučili např. Zorbu (Řecko), africké tance,…
Pro všechny byl každý den připravený i večerní program: např. cloggingová „Fun dance
party“, Just Dance diskotéka, vzpomínkové promítání fotek a videí ze všech předchozích
ročníků a na závěr týdne nechybělo již tradiční opékání buřtů a zpívání za doprovodu kytar.
Letošními lektory byli sestry Kateřina a Tereza Ryšavé, sestry Kateřina a Klára Ondrůškovi,
Michaela Mrázová a Marek Chytra. Zároveň na Letní taneční školu zavítalo hned několik
hostujících lektorů – Jakub Žák prověřil s jedinečným propojením cloggingu a indických
Bollywood tanců koordinaci těla tanečníků všech úrovní, Pavel Lhotský vnesl do rychty
nádech jižního Španělska svými workshopy Flamenca a Denisa Raški dala všem pořádně
zapotit při výuce bojových sportů.
Letní taneční škola spojuje všechny cloggery z České republiky bez ohledu na klubovou
příslušnost, každoročně zde vzniká spousta nových přátelství, díky čemu se naše malá česká
komunita cloggujících tanečníků stmeluje např. i na soutěžích.
Pro všech 85 účastníků bylo vyvrcholením celé akce vystoupení pro rodiče, na kterém
tanečníci ukázali, co se během týdne naučili.

24. Mistrovství České republiky v country tancích
Po mnoha komplikacích, které byly způsobeny přesouváním a rušením termínů „mistráku“
z důvodu epidemiologických nařízení, konečně můžeme s radostí říct, že právě vrcholí
přípravy na 24. Otevřené Mistrovství České republiky v country tancích, které letos poněkud
netradičně proběhne na podzim, a to 11.9. – 12.9. v Sokolovně Pardubice. Organizace
letošního ročníku této tradiční akce asociace se ujal soubor TCK Virginia Pardubice.
Tento ročník se ponese v tématu RETRO, neboť TCK Virginia Pardubice pořádá Mistrovství ČR
v country tancích již poněkolikáté a rádi by se podělili o několik vzpomínek z předešlých, jimi
pořádaných ročníků.

CCCDCA Social Media
CCCDCA v době doznívající korona krize podporuje aktivity svých členů na internetu a
sociálních sítích. Obsah je zaměřen na podporu a propagaci znovu se rozbíhajících tanečních
aktivit členů asociace.

Web CCCDCA
Web asociace je hlavním informačním elektronickým médiem. Nejdůležitější informace,
které se týkají chodu CCCDCA se zde pravidelně objevují. V minulém roce došlo k menšímu
faceliftu stránek. Změnily se barvy i struktura menu. Došlo také k podrobné revizi obsahu a
doplnění informací, které se týkají historie i současnosti Mistrovství ČR v country tancích a
cloggingu. Nabízíme možnost diskuzí a zveřejnění aktivit našich členů.

FACEBOOK CCCDCA
Hlavním kanálem novinek z asociace je Facebook CCCDCA, kde přibývají příspěvky každý den.
Kromě pozvánek na akce se zde dozvíte i střípky ze života a činnosti našich členů a jejich
podporovatelů.
Koncem letních prázdnin máme 346 příznivců s dosahem stránky 887. Událost 24. MČR
v Pardubicích má dosah 2,3 tisíce, což je pěkný výsledek.

INSTAGRAM CCCDCA

Na Instagramu nás nyní sleduje 148 followerů.
Publikujeme zde obrazový materiál, který se týká jak
činnosti našich členů, tak aktivit spojených s tancem jako
takovým.

SYSTÉM CCCDCA
Systém CCCDCA slouží především pro registraci a správu členské základny. Dále se pak
pomocí něho hlásíme na akce jako je MČR a letní taneční kemp. Webová aplikace prochází
pravidelným vylepšováním a revizí funkcí. Hlavním správcem Systému je Káča Brnková.

Zpracoval David Dvořák

Mimořádné číslo Promenade
Pro naše členy jsme před letními prázdninami vydali mimořádné číslo časopisu
Promenade.
Časopis Promenade býval ještě v době před sociálními sítěmi a všemi weby
hlavním zdrojem informací o činnosti členské základny. Naši členové se
prostřednictvím jednotlivých výtisků dozvídali o akcích a úspěších souborů.
Pravidelně jsme přinášeli relevantní informace ze zahraničí a zvali na zajímavé
akce, které podporovaly country tance, Line Dance a příbuzné směry.
V době největší slávy „Promenády“ byla nejpilnějším přispěvatelem Otka
Hirnerová, která připravovala obsáhlou přílohu Okienka. Nejen od Míry
Procházky jste se mohli naučit nové country tance a později se objevovaly
popisy i cloggingových a line choreografií.
Tehdejší Promenade vycházela pravidelně pouze tištěnou podobou. Nynější
mimořádné číslo s rozsahem 32 stran vyšlo pro naše členy pouze elektronicky a
nabídlo, jak doufáme, zajímavé a odpočinkové čtení na letní prázdniny.
Kdo ví, třeba se objeví další číslo…

Zpracoval David Dvořák

Níže naleznete zprávy o činnostech vybraných klubů z asociace CCCDCA.

CTS Lentilky Rakovník
Působí od roku: 1994
Vedoucí skupiny: Petra Truhlářová
Počet členů: 70
Místo působení: Dům dětí a mládeže
Rakovník

Krátký souhrn uplynulé taneční sezóny
Rok 2020 byl ve znamení celosvětové pandemie. Velkou část roku jsme se nemohli potkávat
na tanečním parketě a trénovat. Naše činnost byla omezena a pozastavena hned dvakrát.
Přesto jsme se snažili být neustále v kontaktu s dětmi i s jejich rodiči. Stejně jako školní
výuka, naše taneční hodiny začaly fungovat částečně „distančně – online“
V České republice, ale i ve světě byly zrušeny téměř všechny soutěže a nejen taneční svět se
skoro zastavil.
Spolupráce s externími lektory ve školním roce 2020/2021
-

Workshop clogging s Barborou Gabrišovou 3.10.2020
Workshop mexické tance s Jitkou Bonušovou 20.7.2021
Workshop s Dominikou Černou – contemporary a jóga 24.8.2021
Workshop s Matějem Kučerou a Barborou Gabrišovou – Line Dance, clogging,
21.8.-26.8.2021
Workshop s Láďou Beranem – show dance a pohybová průprava 21.8.-26.8.2021

Hlavní úspěchy
OMČR v Line Dance 4.9.-6.9.2021
Tradiční soutěž, která se konala za přísných
hygienických podmínek díky domácí skupině
TCS Lousiana v odloženém termínu.
Výsledky:
Celkem 27 medailí, 10x titul mistra ČR
v několika kategoriích

Belgian Championships (on-line) 6.12.2020
Belgické mistrovství v Line Dance se koná
každoročně v adventní čas. V době
pandemie Lentilky poslaly soutěžní videa a
živý přenos soutěže sledovaly z domova
soutěžící od Evropy až po Jižní Afriku.
Celkem: 2x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo,
1x 4. místo, 1x 5. místo v několika
kategoriích
Sunny Benelux competition (on-line)
18.4.2021
Celkem: 2x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, 1x 5. místo v několika kategoriích
Spanish Line Experience Competition (on-line) 6.6.2021
Celkem: 2x 2. místo, 4x 3. místo, 1x 4. místo, 1x 5. místo v několika kategoriích
OMČR v Line Dance 11.6.-13.6.2021
Celkem: 10x 1. místo, 4x 2. místo, 4x 3. místo, 3x 4. místo, 2x 5. místo v několika kategoriích
Europian Competition (on-line) 18.7.2021
Celkem: 2x 1. místo, 1x 3. místo, 2x 5.místo
Zahradní party aneb letos maturujeme
Tradiční setkání s rodiči „zahradní party“ s kapelou Hon na Medvídka se nesla v duchu oslav
maturujících Lentilek.
Prázdninové akce
Letní soustředění pro mladší Lentilky na
motivy pohádky „COCO“
17.7.-24.7.2021 Písky u Křivoklátu
Letní příměstský taneční kemp pro mladší
Lentilky
9.8.-13.8.2021, Aquapark Rakovník
Taneční soustředění pro starší Lentilky na
motivy „WINGS SAGA“
21.8.-27.8. Ořechův Dvůr

Letní příměstský taneční kemp pro mladší i starší Lentilky
27.8.-31.8. 2021 Aquapark Rakovník
Pozvánka na naše akce
17.11.2021 – Velká taneční show, Tylovo divadlo Rakovník (15:00)
14.12.2021 – Vánoční country bál, Dům Osvěty Rakovník (16:00)
Hlavní sponzor
Město Rakovník

TK Black and White Hodonín
Obecně: 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.
Hlavním cílem TK Black and White je organizování a využití volného času mladých lidí. 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. Děti během roku vystupují na mnoha akcích po celé ČR, pořádaných
jak městy, tak i soukromými organizacemi. V posledních letech vystupují i v zahraničí, např.
na Slovensku, v Polsku nebo v Chorvatsku.
2020-2021
Ve školním roce 2020 jsme se bohužel nescházeli z důvodu epidemiologických opatření.
Začátkem roku jsme bohužel nemohli uspořádat tradiční Country bál. Ze stejného důvodu se
nekonala také klubová soutěž a jarní soustředění ve Vřesovicích. Co jsme ale „stihli“, byl
cloggingový tábor na konci srpna, kde lektorovaly naše dvě tanečnice Kačka a Klára
Ondrůškovy. Snažili jsme v rámci možností připravit také na Mistrovství České republiky
v Pardubicích.
Celkově nás poměrně dost omezilo tornádo, které se 24.června prohnalo Hodonínem.
Spousta našich členů místo tréninků odjelo pomáhat do zasažených oblastí. V srpnu naše
členky tancovaly na benefiční akci pro lidi postižené tornádem.
Momentálně se naše tréninky vracejí do starých kolejí a my se připravujeme na Pardubickou
Ryengli. Na tu budeme trénovat na podzimním soustředění ve Vřesovicích.
Čeká nás konečně i několik vystoupení na firemních akcích.
V příštím roce, 12.února 2022, pořádáme zrušený 21.ročník Country bálu v Hodoníně, kam
všechny srdečně zveme!

Klepeto Praha
Působí od roku: září 2005
Vedoucí skupiny: Jan Kudláček
Počet členů: 46
Místo působení: Soukromá základní umělecká škola Music Art Praha
Vzhledem k celostátním hygienickým
opatřením byla činnost v minulém školním
roce chudá.
25.09.2020 koncert hudební skupiny
Setoplete - Klepeto na výzvu Setoplete
nacvičilo tanec, kterým se obě uskupení na
rok rozloučila s jejich vedoucím Honzou.
Celý školní rok Klepeto trénovalo distančně,
v bytě nebo ve sklepě před zapnutými
kamerami.
Trénink probíhal také venku – viz fotografie.
Děti dostaly úkol napsat „svými těly“ název
Klepeto – viz fotografie.
26.06.21 vystoupení na soukromé oslavě 50.
narozenin. Děti s nadšením předvedly
několik starých, ale i nových cloggingových
choreografií a měly velký úspěch.
Starší členky Klepeta zorganizovaly týdenní
sjezd řeky Otavy, a i když se tato akce konala
počtvrté, tentokrát byla významnější, neboť
po dlouhé době mohly děti večer diskutovat
o svých choreografiích bez použití techniky a
užívat si, že jsou konečně spolu.
Celý, ne moc pestrý rok, zakončilo Klepeto
14.-21.08.21 účastí na celostátním
cloggingovém soustředění v Morašicích u
Litomyšle.

TK Calipso
Školní rok 2020/2021 začal Taneční klub Calipso po jarní pauze na „plný plyn“. Trénovali jsme
ve třech sekcích (mikro, střední a dospělí), čtyřikrát týdně – celkem 11 hodin.
Hned v září jsme odjeli na víkendové taneční soustředění do RS Šlovice a účastnili jsme se akcí
naší městské části Praha 15. Naše radost z trénovaní a osobních setkání však netrvala dlouho.
Od října nás opět pandemie Covidu přesunula do virtuálního světa. Nicméně jsme se nevzdali
a snažili jsme se trénovat a on-line setkávat co nejvíce.
V červnu se naše trénovací prostory opět otevřeli a my jsme se znovu mohli potkat tváří v tvář
a začít secvičovat nové choreografie, abychom se s nimi mohli předvést na nastávajícím
zářijovém Mistrovství ČR.
O prázdninách se naši tanečníci zúčastnili dvou táborů, které pořádá CCCDCA a to Letní školy
country tanců v areálu Garnataurus a Letní taneční školy cloggingu v Morašicích u Litomyšle.

Do nového školního roku 2021/2022 si všichni společně přejeme, aby se naše působení vrátilo
„do normálu“. A nic nám už nepokazilo radost z tancování, radost ze společného osobního
setkávání a radost z toho, že se můžeme s ostatními soubory potkat na soutěžích a jiných akcí.

Country Road Česká Lípa
Působí od roku: 1990
Vedoucí skupiny: Eva Vítová
Počet členů: 24
Místo působení: Česká Lípa
Činnost ve školním roce 2020/21 jsme zahájili jako obvykle v polovině září. Dále však už nic
neprobíhalo standardně. Přibližně za měsíc byly naše tréninky pozastaveny. Krátce jsme se
vrátili k tanci v prosinci, a to formou malých skupin. Od ledna jsme opět nemohli využívat
tělocvičnu, nebylo možné trénovat ani v jiných prostorách. Přešli jsme proto na online formu
tréninku. Věnovali jsme se především cvičení, posilování a Line Dance. Velká část našich
tanečníků také navštěvovala lekce vedené Otou „Tomem“ Dvořákem. S napětím jsme
očekávali umožnění setkávání a sportu. Ihned, jak byl povolen sport ve dvojicích jsme využili
tří cyklostezek v okolí našeho města a naplánovali tréninky. Každá dvojice měla svůj čas, kdy
nastoupila na trasu dlouhou cca 2 km. Po zdolání této vzdálenosti chůzí, během či jízdou na
bruslích, koloběžkách nebo kole, dospěli tanečníci na místo, kde byla připravená hudba a oni
si mohli zatančit. Po povolení větších skupin přišlo na řadu školní hřiště a teprve koncem roku
zase tělocvična. I přes tyto nesnáze se nám povedlo připravit tanečníky hned na několik
soutěží a zúčastnit se několika akcí, jak si můžete přečíst níže.
Září
4. – 6. proběhlo v Písku odložené Mistrovství ČR v Line Dance. Naši skupinu reprezentovalo
16 tanečníků. Řada z nich také v této soutěži uspěla. Domů jsme si přivezli sedm 1., čtyři 2., a
čtyři 3. místa. Protože se v line dance hodnotí do pátého místa, přidali jsme ještě dvě 4. a 5.
místa.
11. – 13. na tento víkend jsme připravili akci „30 let Country Road“. Akce proběhla ve Svoru.
Zúčastnilo se jí téměř 70 osob. Pro všechny zúčastněné byl připraven pestrý program
v podobě posezení s živou muzikou, lekcí tance s profesionálními lektory, vystoupení domácí
skupiny i hostů, orientační běh zvaný „Frčák“, sportovní soutěže aj. Nejdůležitější však bylo,
že jsme se sešli. Bylo to na dlouhou dobu naposledy.
Listopad
26. listopadu proběhla první online soutěž s názvem Online Belgian Championships.
Zúčastnilo se jí osm našich tanečníků. Ti získali dvě 2., tři 3., a po jednom 4. a 5. místě.
Prosinec
18. prosince proběhla „Vánoční taneční hodina“ v městském parku. Společně jsme si
zatančili a popřáli šťastnější nový rok.

Duben
18. dubna proběhla druhá online line dance
soutěž s názvem Sunny and Benelux online
competition. Zúčastnili se dvě naše
tanečnice a získaly jedno 2. a jedno 3. místo.
Květen
28. – 30. jsme uspořádali taneční
soustředění na Šumavě. Navštěvovali jsme
lekce line dance a využili také nabídky na
exkurzi do sklárny v obci Annín. Přidali jsme
k tomu ještě návštěvu kostela sv. Mořice.
Červen
5. – 6. proběhla již třetí online soutěž v line dance, tentokrát se jednalo o Spanish Line
Experience Online Competition. Zúčastnili se dvě tanečnice a obě obsadily 3. místo.
11. – 13. se uskutečnila konečně živá taneční soutěž. V Písku se konalo Mistrovství ČR v line
dance. Reprezentovalo nás 10 tanečníků a podařilo se jim získat čtyři 1., pět 2., dvě 3. a po
jednom 4. a 5. místě.
Červenec
1. – 10. července proběhla v areálu Garnataurus Letní škola country tanců, z naší taneční
skupiny se zúčastnilo 12 tanečníků a vedoucích.
Závěrem bychom vás rádi pozvali na malé taneční setkání a soutěž v line dance, která by
měla proběhnout v České Lípě 18. prosince 2021. Více informací naleznete na
www.countryroad.name

Rozálie Strakonice
Působí od roku: 1987, dětská část skupiny od roku 1995
Vedoucí skupiny: Ing. Ivana Bambásková, Renáta Kapounová
Počet členů: 31
Místo působení: Strakonice (trénujeme v Sokolovně)
V září jsme otevřeli kurz cloggingu pro začátečníky a
začali s pravidelnými tréninky a než jsme se
„pořádně rozjeli“, byla tu první omezení a pak i
nemožnost se setkávat. V prosinci se proticovidová
opatření lehce uvolnila a tak jsme mohli - byť
v rouškách a po skupinkách (dle vládních nařízení) trochu společně potrénovat. Dlouho to bohužel
netrvalo. Udržet kontakt s dětmi jsme tedy zkusili
přes on-line tréninky – a bylo fajn se alespoň takto
vidět a pobavit se třeba při sledování „rozmazaných“
stepařských kreacích z míst s horším signálem
Jakmile bylo možné sportovat v menších skupinách
venku, využili jsme vstřícnosti obce Řepice a tančili
jsme na venkovním zastřešeném podiu ve dvoře
obecního úřadu. Moc děkujeme!
Nakonec jsme se dočkali a proběhlo i pár tréninků v
Sokolovně. Poslední červnové pondělí před
prázdninami jsme se s dětmi rozloučili a ocenili je za
vytrvalost na odpoledním setkání i v Katovicích.
Hodně akcí bylo zrušeno, ale ty, které se uskutečnily,
měly o to srdečnější atmosféru – jako například
vystoupení pro spolek ochotníků v Radomyšli
v polovině července a nebo na Rýžování zlata na Otavě v Kestřanech první srpnovou sobotu.
Tradiční prázdninovou akcí je pro nás Letní taneční škola cloggingu, na kterou se děti velmi
těšily. Letos nás jelo 23 a bylo to zase moc fajn!
Poslední dva dny prázdnin jsme využili na souborové dvoudenní soustředění v Sokolovně ve
Strakonicích, kde jsme hlavně dolaďovali sestavy na MČR.
Našimi podporovateli a sponzory jsou především rodiče dětí. Také dotace na činnost nebo
akce od města Strakonice jsou důležitou položkou ve financování našich aktivit. Dlouhé roky
nás finančně podporuje také společnost ZNAKON a.s. Těm všem patří naše díky!
V roce 2022 oslaví Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice 35 let od svého založení. V jednání je
termín akce - zřejmě konec října/začátek listopadu.

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 22 členů ve věku od 6 do 17 let. Tréninky jsou 2x
týdně v tělocvičně školy a v průběhu roku probíhají nepravidelná víkendová soustředění.
Kvůli covidovým opatřením byly aktivity skupiny ve školním roce 2020/2021 značně
omezené. Byla zrušená veškerá vystoupení na kulturně společenských a jiných akcích.
Naštěstí se díky částečným uvolněním podařilo zúčastnit se některých odložených soutěží a
uspořádat několik soustředění.
První zářijový víkend se dvě tanečnice skupiny, sesterské duo Veronika a Aneta Písařovicovi,
zúčastnily Otevřeného mistrovství ČR v Line Dance v Písku. Následný lockdown přerušil
tréninky a alespoň starší tanečnice si mohly před vánočními svátky udělat malé víkendové
soustředění s Jakubem Žákem.
První setkání všech tanečnic a tanečníků se mohlo po rozvolnění uskutečnit až 2.6.2021.
Vedoucí si připravili překvapení a pozvali cvičitelku aerobiku, která pro zpestření měla
s dětmi trénink v jiném duchu, než na který byli všichni doposud zvyklí.
V termínu 11.-12.6.2021 se opět sesterské duo Veronika a Aneta zúčastnilo Otevřeného
mistrovství ČR v Line Dance v Písku. Odsud si mladší Veronika odvezla zlato za kategorii mini
a Aneta zabodovala v kategorii Classic Youth Newcomer a vytancovala si stříbro.
Předposlední srpnový týden odjeli všichni na každoroční letní soustředění tentokrát do
Šanova. Ve zdejším Sportcentru se věnovali zejména zvyšování fyzické kondice, nácviku
nových choreografií a přípravě na zářijové Mistrovství ČR v country tancích.

TopStep Ondřejov
Soutěž „Best of the best“
V říjnu roku 2020 vyvrcholila mezinárodní online soutěž v perkusivních tancích „Best of the
best“, kterou pořádala americká cloggingová skupina ALL THAT!. Této soutěže se zúčastnilo
celkem 24 tanečních jednotek (jednotlivci, dueta, malé skupiny, velké formace) z 3 různých
zemí světa – USA, Kanady a České republiky, včetně vedoucího taneční skupiny TopStep Marka Chytry.
Soutěž probíhala na principu posílání tanečních videí a následného hodnocení. Zároveň
probíhala na více kol, přičemž každé kolo mělo jiné podmínky a parametry. Tanečník se tedy
mohl setkat např. s různou maximální délkou vystoupení a různým stylem hodnocení
(bodové hodnocení, „battle - kdo s koho“ nebo živý přenos s okamžitým oznámením
postupujících). Zraky porotců byly zaměřeny zejména na rytmus, technické provedení a
čistotu úderu, choreografii a v neposlední řadě na kreativitu jednotlivých tanečníků.
Markovi se dařilo postupně probojovávat do dalších kol a po dvou měsících trvání soutěže
byl nakonec zvolen ze čtveřice finalistů jako vítěz celé soutěže.

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin
CCCDCA
Rezlerova 293, 109 00, Praha 10
Sestavil Marek Chytra
Ondřejov, 27.9.2021

