Hana Černá - Taneční škola BOHÉMIA ve spolupráci se SUT ČR, z. s.
za podpory Pardubického kraje
a Ministerstva kultury ČR
pořádají

Mistrovství ČR SUT plesových předtančení
Memoriál Bohumila Černého plesových předtančení v ktg. děti, junioři, mládež
Mistrovství ČR SUT předtančení seniorů
Mistrovství ČR předtančení polky mládež a senioři
Mistrovství ČR párů v České polce
Mistrovství ČR předtančení polky děti a junioři
pod osobní záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

ZPRAVODAJ č. 2
4. května 2019 -

Muzeum Chrudim -

www.tsbohemia-chrast.cz


13,00 hodin

Vážení přátelé,
jsme rádi, že přijedete do Chrudimě na další ročník tanečního festivalu Plesové choreografie a párové tance.
Pořadatelem akce je Hana Černá - Taneční škola BOHÉMIA, Chrast.
Vyhlašovatelem akce je Svaz učitelů tance ČR, z. s.
Plesové choreografie a párové tance 2019 finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj,
Město Chrudim a Město Chrast.
Partnery jsou firmy DREMO s.r.o. Možděnice, OMEGA Plus Chrudim s. r. o., AUMETO s. r. o. Chotěboř, SABE
s.r.o. Praha, UNIQA pojišťovna, a. s., CHLÁDEK & TINTĚRA a.s. Pardubice, N.O.P.O.Z.M. s. r. o. Slatiňany,
TRAMONTA Chrudim s.r.o., FRAMEX CZ s.r.o. Hrochův Týnec, VENPOR s.r.o. Chotěboř, Řeznictví a uzenářství
Milan Novotný s. r. o., Metal Product servis, s. r. o. Praha, PRINT Promotion s. r. o. Chrudim, TV VIDEO.cz a
Monika Jará Horka.
Soutěž je otevřena pro všechny soubory a není omezena žádným členstvím v tanečních organizacích.
Účastní se 18 souborů s 30 vystoupeními.
Prosíme Vás o udržování pořádku v prostorách celého KD.
Prezence:
Prezence probíhá od 8,45 do 10,30 hodin na sále.
U prezence předložíte:
- doklad o úhradě startovného (startovné se hradí pouze jednou a je jedno kolikrát nebo v kolika soutěžích startujete)
- aktuální seznam startujících s jejich roky narození (pokud jste neposlali předem). Na požádání musíte
prokázat jejich totožnost (OP, pas).
Při prezenci si vylosujete startovní číslo svého vystoupení.
Prostorové zkoušky:
Dodržujte čas dle rozpisu.
Zdravotník:
Pokud budete mít nějaké zdravotní potíže, je pro vás k dispozici zdravotnice Andrea Havlová v místnosti
organizačního štábu za hlavním sálem.
Stravování:
Stravování bude zajištěno v prostorách restaurace. Objednané stravování si uhradíte po příjezdu v restauraci u pana vrchního.
Všichni, kdo mají stravování objednané, budou obslouženi přednostně.
Ostatní mají možnost stravování v prostorách restaurace Muzea, ale budou muset chvíli čekat, nebo se mohou stravovat v jiných
restauracích.
Obědy - cena 100,- Kč
Vydávání obědů od 10,00 do 12,00 hod.
Večeře - cena 95,- Kč.

Záznam soutěže:
Nabízíme Vám profesionální záznam (natáčíme 1. kola a finále soutěží):
 v ceně 600,-- Kč přímý link na uvedenou emailovou adresu, v rozlišení FULL HD (1080 pixelů),
plná kvalita, k dodání do 14 pracovních dnů od konání soutěže
 v ceně 700,-- Kč na DVD (včetně DVD a poštovného při platbě v hotovosti předem), případně 800,-- Kč (na
dobírku), k dodání do 30 pracovních dnů od konání soutěže.
Porada vedoucích souborů:
Ve 11,45 hodin v přednáškovém sále = dveře vedle prezence
Program soutěže:
8,30 – otevření sálu
8,45 až 10,30 - prezence
9,20 - zahájení prostorových zkoušek
Startovní číslo pro 1. kolo soutěží formací
si budete losovat při prezenci.
11,45 - porada vedoucích souborů
12,15 - porada poroty

13,00 - slavnostní nástup všech souborů soutěže + I. kolo soutěží
19,30 – slavnostní nástup všech finalistů soutěží
19,50 – vyhlášení výsledků choreografie polka Dě + Ju, Memoriál BČ Dě + Ju
23,00 - vyhlášení výsledků a předání cen
23,59 – ukončení soutěže

Přejeme příjemné prožití celého tanečního festivalu a mnoho úspěchů v soutěžení
Hana, Pavel a Filip Černých a pořadatelský tým TŠ Bohémia Chrast

ŠATNY
PLESOVÉ CHOREOGRAFIE A PÁROVÉ TANCE – 4. květen 2019 – Chrudim

II. patro vpředu - velká šatna

II. patro vpředu - malá šatna

TK BOHÉMIA Chrast
TŠ BOHÉMIA Chrast

TKG Hlinsko

II. patro za balkónem - za orchestřištěm
TŠ STANDARDKLUB Praha
(3 stoly)
QUICK DANCE Plzeň
(2 stoly)
DANZA Brno
(2 stoly)
TS RIDENDO Hlinsko

FÉNIX Louny (2 stoly)
MĚDÍLKOVI Zlín
Ladies TŠ HES Praha

I. patro za sálem - malý sál
STK GEBERT Ústí nad Labem
TREND Ostrava
TK ČERMÁK Liberec
ZŠ Žehušice

TK AKCENT Dobruška
TK Uni-Dance, Junior Bratislava
TK Sokol Carola Dobříš

II. patro vzadu

I. patro za malým sálem - Sůva

CHOTĚ CREW Chotěboř
TK ELLA Chotěboř
m.P.F.D. CREW Chotěboř

TaPŠ ILMA Turnov

I. patro - vpředu, vpravo – 2. šatna

I. patro- vpředu vpravo – 1. šatna

ŠTÁB + ZDRAVOTNICE

POROTA

(4 stoly)

V přízemí je v provozu hlídaná šatna, kde si můžete uschovat cenné věci.

!!!Za ztrátu věcí v šatnách pořadatel neručí!!!
Cenné věci si odkládejte v šatně v přízemí.

PROGRAM
PLESOVÉ CHOREOGRAFIE A PÁROVÉ TANCE 2019 – sobota 4. května - Chrudim
8,30 - otevření sálu
8,45 - zahájení prezence
9,20 - zahájení prostorových zkoušek
10,30 - ukončení prezence!!!
11,45 - roztančení soutěžících párové soutěže České polky
11,45 - porada vedoucích souborů - Přednáškový sál (I. patro – vedle prezence)
12,00 - prostorové zkoušky hostů odpoledního programu
12,15 - porada poroty - Přednáškový sál (I. patro – vedle prezence)
13,00 – ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU
- slavnostní nástup všech souborů + představení souborů, poroty a oficiální zahájení
13,30 - I. kolo Mistrovství ČR SUT plesových choreografií (15 - pořadí dle losování)
14,45 – vystoupení hosta – TŠ BOHÉMIA Chrast – skupina Čičiny – „ No tears left to cry“, choreograf Marta
Lebdušková a Tereza Mošnerová
14,50 - slavnostní nástup párů - soutěž Mistrovství ČR v polce
+ představení soutěžících + předkola až semifinále soutěže
15,45 - vystoupení hosta – UNI DANCE Bratislava, choreografie Petr Horáček „Poslední sicilské tango“
15,50 - semifinále Mistrovství SUT ČR plesových choreografií (10 - opačné pořadí než I. kolo)
17,00 - slavnostní nástup souborů –Senioři, MČR choreografie polky Dě + Ju, memorial B. Č. ktg. Dě
+ Ju - představení všech souborů
17,10 – Memoriál Bohumila Černého Dě + Jun (5)
17,30 – Losování pořadí vystoupení ve finále soutěží
17,40 - I. kolo Mistrovství ČR SUT choreografií seniorů (5 - pořadí dle losování) - předkolo
18,10 – vystoupení hosta CHOTĚ CREW – „Náš odkaz?“, choreografie Lucie Jindrová, Iveta Brožková
18,15 – finále soutěže Mistrovství ČR choreografií polky- Dě + Ju (3)
18,30 - přestávka a prostorové zkoušky hostů večerního programu
19,30 - ZAHÁJENÍ VEČERNÍHO BLOKU
19,30 – vystoupení hosta – TK BOHÉMIA Chrast „S vůní sakury “, choreografie Jiří Havel
19,35 - Nástup a představení finalistů všech soutěží
19,50 - vyhlášení Mistrovství ČR choreografií polky – Dě + Ju
19,50 - vyhlášení memorial B. Č. Dě+Jun
19,50 - vyhlášení zvláštních cen
20,00 – finále soutěže Mistrovství ČR v České polce (6)
20,30 – vystoupení – Mistr ČR choreografie polky Dě + Jun
20,35 – finále soutěže Mistrovství ČR SUT plesových choreografií (7 - pořadí dle nového losování)
21,10 – vystoupení hosta – m.P.F.D. CREW Chotěboř – „Bouřka “, choreografie Černý Filip a kolektiv
21,15 - finále soutěže Mistrovství ČR SUT choreografií seniorů (5 - pořadí dle nového losování)
21,40 - vystoupení hosta – Jan Pírko a Eliška Hanslová, Mistři ČR ve figurálním valčíku – pozvánka na MČR
v Hobby D. v Atriu v Pardubicích
21,45 – finále soutěže Mistrovství ČR choreografií polky (3)
22,05 – vystoupení hosta – UNI DANCE Bratislava, choreografie Petr Horáček „Poslední sicilské tango“
22,15 – Memoriál Bohumila Černého (6)
23,00 – nástup všech finalistů, vyhlášení výsledků a předání cen
- Mistrovství ČR v polce
- Mistrovství ČR choreografií polky
- Mistrovství ČR SUT choreografií seniorů
- Mistrovství ČR SUT plesových choreografií
- Memoriál Bohumila Černého

23,59:59 – zakončení akce

Uvedené časy jsou orientační!

