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Vážený tanečníci a rodiče,
děkujeme za účast na konkurzu, který proběhl ve dvou termínech v červnu a následně bylo
vyhodnoceno, kdo do jakého týmu půjde, jak věkově, tak výkonnostně. V září již bude
doplňovací konkurz, který už minimálně ovlivní dané složky a spíše se jedná o zájem
tanečníků, kteří ještě nestihli konkurz, případně je to i pro ty, kdo by se chtěl dostat do jiné
složky a opravdu to je možné.
Dovolte nám přiblížit několika body, co všechno je potřeba vědět o soutěžní složce. Mnoho
s námi už tančí několikátou sezónu a již mají informace, ale máme tady mnoho nových, a
tak proč si vše nezopakovat a určitě se dozvíte něco nového.
DANCERS 4 YOU
Taneční studio vzniklo v roce 2006 a od té doby prošlo velkou obměnou, jak po stránce
zázemí, tak tanečního vývoje od Street Show, až po dnešní Street Dance. Podařilo se nám
vychovat tisíce tanečníků, kteří jsou dnes dokonce profesionálové, v divadlech, tv, show a
koncertech. Získali jsme 14 let po sobě titul Mistra ČR v několika kategoriích, jen letošní rok
máme 3x titul ve všech věkových kategoriích, a to se dá považovat za velkou raritu zde v ČR,
kde je registrováno na stovky tanečních skupin a jen letošní rok bylo 987 choreografii a naši
junioři získali PUMA BEST DANCE TALENT – jedná se o ocenění za nejlepší choreografii. Máme
nespočet vítezství také na mezinárodním poli (EVROPA|SVĚT), ale přece jenom, největší
vítězství pro každého je to, že dělá něco, co ho baví. Co je nejvíce důležité pro každé studio,
je výchova lektorů, tím, že z 90 % vyučují naši vychovaní tanečníci, je důkaz toho, že to
děláme dobře a dobře to dělají také oni. Jsme na ně neskutečně hrdí a díky tomu máme
svůj rukopis. Naši externí lektoři jsou špičky, a proto posouvají další tanečníky i lektory a bez
nich by to také nešlo a když se spojí jejich kvalita a naši tanečníci, tak to má obrovskou sílu a
energii. Velké díky patří lidem, kteří se starají o naše studio a celý chod. Tato práce je mnohdy
na 24/7 a ten kdo s námi měl možnost chvíli být, ví, že je to náročné, ale taky krásné. Velké
díky patří také rodičům, bez nich to nikdy nemůže fungovat a mnoho z nich nám vždy
neskutečně pomáhají – děkujeme.
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ROZDĚLENÍ SLOŽEK
V našem studiu se skládají soutěžní týmy podle věků a to na:
(DVK) dětská věková kategorie
(JVK) juniorská věková kategorie
(HVK) hlavní věková kategorie
Dále máme rozdělené složky podle barev, RED/BLUE/BROWN atd., je to pro lepší orientaci
jak tanečníků, tak rodičů a chceme potlačit staré a nepopulární rozdělení A, B, C, D.
SOUSTŘEDĚNÍ – ZIMNÍ | LETNÍ
Tanečníci mají víkendové soustředění, kde připravují soutěžní choreografii a vždy je to
v našem studiu, kde máme skvělé zázemí. Soustředění je o víkendu LEDEN/ÚNOR,
harmonogram, která skupina bude mít, zveřejníme v průběhu října. Začátek v sobotu v 9:00
a konec v neděli v 16:00 hodin. Strava bude zajištěná (je zapotřebí nahlásit úpravu jídelníčku
– bezlepek). Spát tanečníci budou ve studiu a bude zajištěn dozor. Cena soustředění se za
celý víkend pohybuje okolo dvanácti stovek ( v ceně je 5x denně strava, pitný režim, dozor,
lektoři).
Dále připravujeme pro tanečníky letní soustředění SDS (summed dance stage), které je na
přelomu července a srpna, kde vyučují externí lektoři z celé ČR a toto soustředění je pro
soutěžní složky více než povinné, jednak se tam daleko více spřátelí s ostatními a hlavně se
velmi zdokonalí v tanci. Pro všechny věkové kategorie jsou připravovány speciální programy,
mladší děti si užijí i hry a starší mají speciální vzdělávací programy.
SOUTĚŽE
Naše studio jezdí soutěže pod hlavičkou CDO (czech dance organization) a TSR (taneční
skupina roku), jsou to největší a nejprestižnější soutěže v ČR a dost možná v Evropě. Naši
tanečníci absolvují regionální kolo, mistrovství Čech a pokud se dostanou, tak je mistrovství
České republiky. Většina soutěží je v Praze, což ušetříme náklady na dopravu. Nás se vždy
týká autobusová doprava, která je na TSR v Plzni a u CDO je republika v Brně. Vždy
zajištujeme dopravu tam i zpět a cesta stojí okolo 400 Kč až 500 Kč (vždy se náklad
rozpočítává na počet tanečníků a každý rok bojujeme s tím, že někteří rodiče chtějí jet sami
a my opravdu nemáme tolik prostředků doplácet dopravu, a navíc tanečníci jsou spolu a je
to opravdu kolektivní (zažijeme vždy mnoho srandy i na cestě), proto rovnou upozorňujeme,
že je zapotřebí to brát na zřetel, že i když se rodiče rozmyslí a udělají si z toho víkendový výlet,
cesta se musí opravdu zaplatit.
Dále každý tanečník hradí licenci u CDO a to 350 Kč a následně startovné 150 Kč jako člen,
nečleni platí 300 Kč za jednu formaci (proto chceme mít členy v CDO). V organizaci TSR se
neplatí členství, pouze startovné, které bylo letos 200 Kč až 250 Kč. Startovné se hradí před
soutěží. Pokud tanečníci chtějí, máme soutěže už na podzim, ale jedná se o sóla, dua a malé
skupiny, tam je důležité, aby tanečníci dali vědět, že chtějí jezdit podzimní tour.
KOSTÝM
Na všech soutěžích je velmi důležité, aby se naši tanečníci skvěle prezentovali nejen tanečně
a choreograficky, ale také i vizuálně. Proto se snažíme připravit a najít kostýmy, které budou
vypadat dobře, budou je moci tanečníci vynosit, a dokonce u dospěláků to vynosí i rodiče
😊😊. V minulém roce tanečníci platili 2 500 Kč na kostým, částku vybíráme od listopadu do
prosince, v lednu již musíme kostým realizovat. Kostým pro UNITE se řeší individuálně
s lektorem (je to vždy z důvodů, aby to tolik nestálo).
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LEKCE 2 + 1
Probíhají 2x týdně 90 minut, a to v pravidelných dnech a časech. Letos přidáváme další
dobrovolný trénink, kde si tanečník může vybrat podle svého uvážení lekci Break Dance,
nebo Contemporary, plus při velkém zájmu, můžeme vytvořit jakýkoliv speciální lekci –
Freestyle. Je ale nutnost se nahlásit, kam by chtěl tanečník docházet, přece jenom na lekci
je omezený počet. Při velkém zájmu, rozšíříme lekce.
PLATBY
Členské poplatky se hradí na účet 3392036339/0800 anebo v hotovosti na recepci našeho
studia. Členský příspěvek se hradí na pololetí, nebo mnoho rodičů využívá platbu na celý
rok, kdy ušetří 5 % z celkové částky (určitě se to vyplatí). Můžete využít sourozenecké slevy
200 Kč a třetí sourozenec má celý členský příspěvek zdarma.
První členský příspěvek se hradí do 15.7.2022 alespoň zálohu 2 500 Kč, je to z důvodů
akceptace místa v dané složce a my můžeme v klidu sestavit rozvrhy, které budou do
13.7.2022 na webu dancers4you.cz. Aktuální ceník naleznete přímo na úvodní stránce
v aktualitách. Pokud si nebudete vědět rady, klidně nám zavolejte, nebo napište. Pokud
bude mít problém stihnout uhradit v daném termínu, pak jsme otevřeni nabídnout rozumný
kompromis, velmi dobře chápeme dnešní dobu a snažím se pro naše tanečníky dělat
maximum. Cena na pololetí je 5 700 Kč, pokud budete platit celý rok, sečtěte cenu za 2
pololetí 11 400 Kč a odečtěte 5 % (570 Kč). Do zprávy napište jméno tanečníka a VS první
šestičíslí rodného čísla. Cena pro BEST TEAM/Unite je 3 200 Kč, zde taky můžete využít roční
slevu 5 % 320 Kč.
INFORMAČNÍ KANÁLY
Naše studio se snaží být vždy viditelné, a proto jsme hodně aktivní na instagramu
(dancers_4_you), kde mnoho tanečníků a rodičů nás sleduje. Dalo by se říci, že s námi
prožívají lekce, soutěže, soustředění a všechny radosti, které zažíváme. Dále další kanál je na
facebooku. V neposlední řadě mnoho videí můžete sledovat na kanálu D4U youtube.com.
Všechno, co se bude dít se vždy dočtete na našich stránkách, kde se snažíme dávat všechny
informace s předstihem www.dancers4you.cz – letošním rokem věříme, že se nám podaří
udělat úplně nový design stránek.
Naše asistentky vždy mnoho informací posílají emaily a je dosti možné, že nemáme zrovna
ten váš, tak pokud od nás nic nechodí, může to být tím, že ho nemáme, nebo ho máme
špatně uvedený, stačí napsat na sekretariat@dancers4you.cz .
STUDIO D4U HOUSE
Naše studio není jen naše, ale všech. Vybudovali jsme ho s láskou k tanci a všem tanečníkům,
rodičům a přátelům tance. Mnoho z tanečníků tam tráví tolik času, že je to již opravdu
společný domov. Pokud budete někdy chtít využít studio k jiným akcím, nebojte se na nás
obrátit, vždy jsme všem vyšli vstříc. Na studiu máme 2 sály, jeden 80m a druhý 100m. Zázemí:
šatny pro dívky a chlapce, sprchy, záchody a posezení. Disponujeme recepcí a skladem,
kde je spousty věcí na hraní. Wi-Fi připojení je zdarma. Parkování je bolest v Praze vždy, ale
pár míst u studia vždy máme, případně se dá parkovat kousek od studia v Lidlu zdarma. O
víkendech parkování u studia lze a poplatky nejsou tak velké. Dostupnost MHD je zde
výborná, metro Střížkov je 150 m a zastávka je u hlavní cesty.
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ZÁVĚR
Ještě jednou gratulujeme k přijetí do soutěžní skupiny, děkujeme, že máte v nás takovou
důvěru a my vždy budeme dělat maximum, aby se všichni tanečníci cítili skvěle. Naše studio
vzniklo s hlavní myšlenkou: vzdělávat, spojovat a vychovat skvělé tanečníky a především lidi.
Věříme, že již tisíce tanečníků a rodičů to mohou potvrdit a vždy si rádi vzpomenou, že jim
naše studio ovlivnilo život, protože tanečníci nejen že tančí, ale pracují v kolektivu, mají
zodpovědnost i k druhým, také se naučí komunikovat, to vše v životě budou potřebovat.
PS: fotky z letošní sezóny si můžete stáhnout v plné kvalitě na našich stránkách
dancers4you.cz v sekci aktuality a heslo je: dancers4you
PS2: videa jsme již nahráli na youtube.com a bude je možné přehrát, případně stáhnout,
pokud bude někdo chtít, můžeme je zaslat
KRÁSNÉ PRÁZDNINY
DANCERS 4 YOU
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