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Finalista Mistrovství ČR SUT 2007

Kdo jsou PiškvorkyDěkujeme všem, kteří v této sezóně
podpořili naši činnost

A co nás čeká v sezóně 2007/2008?

Tato zpráva byla sestavena a vytištěna jako sponzorský dar od serveru 
www.fotosvatba.cz

Kontakt: Naděžda Eretová, gsm: 728 412 582
TS Piškvorky při SRPŠ ZŠ Kolín III
Lipanská 420, Kolín III, 280 00

nada.eretova@piskvorky.org
www.piskvorky.org

Město Kolín
SRPŠ při ZŠ Kolín III

MUDr. Hana Glanzová
CONEN Kolín

ZŠ Kolín III, Lipanská ul.
EKO - Elektrárna Kolín

 V příští sezóně nás čeká (opět) spousta práce. Finále 
mistrovství ČR motivuje, ale také zavazuje, takže nová latinsko-
-americká formace bude klást na děti mnohem vyšší nároky. Z 
letošního skvělého umístění nechceme slevit! Na příští sezónu 
se již nyní hlásí mnoho nových talentů, které by měly v září 
rozšířit naše řady a společně se současnými nejmenšími položit 
základ další generace Piškvorek. Určitě budeme pokračovat i s 
HolkyDancem - dívčí disko sekcí - a pokud to půjde, rádi bychom 
začali i se standardními tanci, rock`n rollem a polkou. 
 Jako zásadní problém příští sezóny se jeví zajištění 
prostoru pro tréninky. Sokolovna bude v rekonstrukci a ve škole 
nejsou pravidelné víkendy možné. Rádi bychom měli vlastní 
prostory - pokud máte nějaký nápad, nestyďte se a dejte nám 
vědět. Stejně tak, pokud pracujete, nebo byste chtěli pracovat s 
dětmi. Nebráníme se různým formám spolupráce.
Na další sezónu se těší Piškvorky.

 Piškvorky jsou taneční skupina zaměřená především na 
latinsko-americké tance. Vznikla na podzim roku 2006 z taneč-
ního kroužku, který vedla Naďa Eretová. Trenér Vláďa Vidner, 
který už v Kolíně vychoval mnoho úspěšných tanečních párů, 
začal s tanečním kroužkem spolupracovat - a Piškvorky byly na 
světě. Fungování skupiny zastřešuje SRPŠ ZŠ Kolín III a škola 
vůbec, za což všem patří velký dík.
 Momentálně v Piškvorkách tančí 24 dětí ve věku od 9 
do 15 let. Týdně jsou dva pravidelné tréninky, někteří ale  trénují 
i více. Součástí Piškvorek je i dívčí skupina HolkyDance, která se 
zabývá modernou, diskem a šou formacemi. 
 V uplynulé sezóně dosáhly Piškvorky mnohých úspě-
chů, a to jak v latinsko-amerických formacích (předtančení), 
tak v individuálních soutěžích. Jednomu páru se podařilo za 
pouhé tři měsíce získat třídu C, další jdou mílovými tanečními 
kroky za nimi. Ve formacích je největším úspěchem postup do 
finále Mistrovství ČR v juniorských plesových předtančeních, kde 
Piškvorky obsadily skvělé 6. místo. Ani vystoupení HolkyDancu 
nedopadlo špatně a v krajském kole skončilo na 3. místě, tedy 
těsně za postupem na MČR.



Výdaje skupiny 2006/2007 Přehled soutěží a vystoupení skupiny Přehled individuálních soutěží Příjmy skupiny 2006/2007

Šaty LatinaMix
Košile LatinaMix
Doplňky (laky, gely, třpytky, stíny...)
Oblečení a boty HolkyDance

Soustředění
NikeDance Praha
Sokolovna 14.1.2007 (doplatek)
Sokolovna 18.5.2007 (přeplatek)

Startovné formace
Opava - Finále školních pohybových skladeb
Praha - Krajské kolo SUT
Kutná Hora - soutěž formací
Česká Lípa - Mistrovství ČR SUT 

Doprava
Opava (malý autobus)
Praha (vlak)
Česká Lípa (auta + obědy pro děti)

Medaile na Latinotéku 1.12.2006
Reproduktory

Celkem

Příspěvek na pronájem Sokolovny

11 225,-
5 100,-

673,-
17 132,-

800,-
626,-
- 95,-

540,-
1 440,-

100,-
1 700,-

10 822,-
1 355,-
3 230,-

198,-
2374,-

57 220,-

???

Dobr. vstup Latinotéka 1.12.2006
Příspěvek města na kostýmy
Příspěvek SRPŠ na kostýmy
Příspěvek města na dopravu
Příspěvek SRPŠ na dopravu
Sponzorský dar CONEN
Sponzorský dar MUDr. Hana Glanzová
Pravidelné příspěvky dětí
Vystoupení na plesech

Věcné dary
Elektrárna Kolín - DVD přehrávač
Jan Strnad - zesilovač, reproduktory
Naďa Eretová - MP3 přehrávač
Pavel Zajíc - stavba reprobeden

Celkem

1 583,-
15 000,-
10 000,-

6 500,-
5 000,-
5 000,-
5 000,-

13 200,-
4 000,-

65 283,-

13. ledna
26. ledna
27. ledna
14. února
17. února
23. února
25. února
16. března
17. března
30. března
31. března
  7. dubna
25. dubna
29. dubna

13. května

15. května
26. května

  7. června
27. června

Myslivecký ples v Pňově - ukázky
Předpremiéra v tanečních pro dospělé
Premiéra na 15. plese Města Kolína - LatinaMix
Den učitelů
Ples soukromé podnikatelské školy
Maturitní ples SPŠ Kutná Hora
Výroční ples Františka Kmocha
Sokolský bál
Ples IV. ZŠ (premiéra HolkyDance)
Regionální kolo AŠSK o nejlepší pohybovou skl.
Ples OČJ Praha
Ples Živnostníků
Republikové finále AŠSK - HolkyDance 11.místo
Reg. kolo SUT formací - LatinaMix 1. místo
           - HolkyDance 3. místo
O Kutnohorský Groš - LatinaMix 5.- 6. místo 
mezi dospělými
Akademie ZŠ Kolín III.
Mistrovství ČR SUT v plesových předtančeních -
LatinaMix 6. místo (ze 14 nejlepších juniorských 
formací)
Galavečer Kocoura Modroočka
Latinotéka

Jiří Vácha - Kateřina Zajícová (JII)se v únoru registrovali do 
třídy D.  Vyhráli 5 soutěží, dvakrát byli druzí a již za 3 měsíce 
získali vyšší taneční třídu C. Tam zatím dosáhli na 3. místo.

Jakub Novotný - Julie Cadorini (JII) tančí v třídě D a mají na 
svém kontě jedno 1. místo, jedno 3. místo a dvě 4. místa. 

Jiří Vaněk - Michaela Pešková (JII) tančí zatím v kategorii 
hobby. Čtyřikrát získali 1. místo, dvakrát 2. místo a jednou 3. 
místo. V Ranklistu hobby JII jsou na 1. místě. V září se budou 
registrovat do třídy D.

Dario Cadorini - Jessica Umanová (JI) tančí také v hobby. 
Získali tři druhá místa a dvě třetí a v RL JI jsou na 2. místě.

Ondřej Gregor - Alena Jirsová (JI) tančí hobby a na svém 
kontě mají jedno 2. místo a jedno 3. místo. 

Michal Vyhlídal - Damaris Rafajová (JI) tančí hobby a dosáhli 
jednoho 4. místa a jednoho 5. místa.

JI - věková kategorie Junioři I,  JII - věková kategorie Junioři II
Kompletní přehled výsledků u všech páru bude přes prázdniny doplněn na  
webových stránkách Piškvorek - www. piškvorky.org 

Příjmy 65 283,-
Výdaje    57 220,-
Zůstatek      8 063,-

V 2. pololetí zatím nebyl placen příspěvek na nájem Sokolovny (celková 
roční částka je skoro 40 tisíc!). Prostory pro trénování se stávají velkým 

problémem, jelikož ve škole nelze trénovat bez dohledu sl. Eretové, a tudíž 
víkendové a večerní tréninky musí být jinde. Řešením by byly vlastní prostory 

- vítáme jakékoliv tipy a kontakty.


