
Výroční zpráva 
za školní rok 2007/2008

2. vícemistr ČR SUT 2008

při SRPŠ 4. ZŠ



Piškvorky v sezóně 2007/2008Formace junioři

Formace děti

HolkyDance děti

HolkyDance junioři

Párové soutěže

Taneční skupina Piškvorky vznikla při IV. ZŠ Kolín v roce 2006. Zaměřuje se zejména 
na latinsko – americké tance, a to jak na přípravu párů na individuální soutěže, tak na 
přípravu dětských a juniorských plesových formací. Kromě toho se dívčí HolkyDance 
zabývá modernou a discem. Skupina je vedena trenérem Vladimírem Vidnerem a 
učitelkou IV. ZŠ Naďou Eretovou. V letošním roce se k lektorskému týmu přidala 
Renata Vinšová jako trenérka pohybové průpravy a kondiční trenér Luboš Bříza. 

Počet tanečníků se během roku pohyboval kolem šedesáti – a to od 8 letých dětí po 
18 letou mládež. A tančili i rodičové během lekce pro rodiče a tančilo se i o víkendech 
a o prázdninách. Během sezóny jsme uspořádali 5 malých víkendových soustředění 
a během prázdnin se naše děti vydaly na 3 různé turnusy letních tanečních škol. 

Ani nám se samozřejmě nevyhnuly starosti. Z těch nejvážnějších jsme řešili problémy 
s prostory pro trénování – Sokolovna, ve které jsme byli dříve doma, byla až do 
konce října v rekonstrukci, a i poté se tam náš šedesátičlenný tým netěšil příliš velké 
podpoře. Oproti původním slibům byl nájem na rok 2008 zvýšen skoro dvojnásobně. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Sokolovnu opustit. Pronájem za leden až březen 
bude vyúčtován na konci roku 2008 a pokud nebude pokryt příspěvkem sportovní 
komise města, bude zaplacen ze zůstatku hospodaření. Dnes k naší plné spokojenosti 
trénujeme v prostorech IV. ZŠ a spolupráce s vedením školy klape. Další zkouškou 
nervů bylo dospívání našich mladých tanečníků a také přechod z malého tanečního 
kroužku na velkou taneční skupinu, která chce mít výsledky a prestiž. To vše stálo 
mnoho úsilí a kompromisů – a to nejen ze strany vedení, ale i rodičů a tanečníků. 

Ačkoliv sezona 2007/2008 měla být díky přílivu 40 nováčků spíše sezónou 
základních kroků a pomalého poznávání tanečního parketu – tento svět se nám 
otevřel nevídanou rychlostí a úspěch střídal úspěch. Děti, které ještě v listopadu 
nevěděly, co je to tanec – již v březnu vyhrály se svým plesovým předtančením 
krajské kolo Festivalu Taneční Mládeže a o pár měsíců později se staly vítězi 
pohárové soutěže O Kutnohorský Groš. Obě dívčí skupiny (HolkyDance) se 
protančily do republikového finále AŠSK v pohybových skladbách a získaly tam 2x 
stříbro a naše registrované páry nastřádaly v individuálních soutěžích dohromady 13 
hodnocených finálových umístění. Jeden dokonce v rekordním čase získal nejvyšší 
juniorskou třídu B.  Úspěchem, na který jsme nejvíce hrdí, je účast juniorů na Festivalu 
Tanečního Mládí, kde se v základních kolech objevilo přes 40 plesových předtančení 
a kde jsme se ve finále utkali s renomovanými tanečními školami s letitou historií. Od 
17. května 2008 se mohou Piškvorky honosit titulem -  II. VÍCEMISTŘI ČR v plesových 
předtančeních.



Vystoupení a soutěže 2007/2008 Párové soutěže 2007/2008
V sezóně 2007/2008 vystoupily Piškvorky na 22 plesích a společenských akcích 
a zúčastnily se 9 formačních soutěží v různých tanečních stylech. Jméno Piškvorky a 
Kolín se začalo skloňovat nejen mezi našimi tanečníky a jejich rodiči – po mistrovství 
republiky jsou to pojmy známé široké taneční veřejnosti.

Formační vystoupení:
23.10.2007  Taneční odpoledne na Zámecké
24.11.2007 Mikulášská v tanečních
30.11.2007 Ples vedoucích dětských organizací
11.12.2007 Vernisáž vánoční výstavy IV. ZŠ
19.12.2007  IV. Latinotéka
19.01.2008  Maturitní ples IV. A Gymnázia Kolín
26.01.2008  Ples Města Kolína
05.02.2008  Nejlepší sportovec Kolína
08.02.2008 Hasičský ples 
09.02.2008 Maturitní ples – Poděbrady
16.02.2008 Sokolský ples – Zásmuky
24.02.2008 Ples KPFK
01.03.2008 Ples IV. ZŠ
01.04.2008  Den učitelů
03.04.2008 Akce 1.ZŠ Kolín
04.04.2008 Maturitní ples Šťáralka
05.04.2008 Živnostenský ples
22.04.2008 Vernisáž jarní výstavy
04.05.2008 Taneční odpoledne na Zámecké
08.05.2008 Den Záchranářů
27.05.2008 Šťastná 13
18.06.2008 V. Latinotéka
24.06.2008 Zámecká Akademie

Formační soutěže 2008:
28.03. Regionální kolo poháru AŠSK  - pohybové skladby  Plakalo Bejby  4. místo
28.03. Regionální kolo poháru AŠSK  - pohybové skladby Noční Můra 2. místo
29.03.  Regionální kolo FTM (SUT) - show dance   Noční Můra 3. místo 
30.03. Regionální kolo FTM (SUT) – plesová předtančení Latina děti 1. místo
30.03. Regionální kolo FTM (SUT) – plesová předtančení Latina junioři 1. místo
19.04.  Republikové finále AŠSK – pohybové skladby děti Plakalo Bejby  2. místo
19.04.  Republikové finále AŠSK – pohybové skladby jun. Noční Můra 2. místo
11.05. Pohárová soutěž o Kutnohorský Groš - ples. formace  Latina děti 1. místo
17.05. Mistrovství ČR v plesových předtančeních    Latina děti           10. místo
17.05. Mistrovství ČR v plesových předtančeních    Latina junioři 3. místo

V taneční skupině Piškvorky je aktuálně 9 dětských párů, 8 párů juniorských a 5 
mládežnických. Čtrnáct párů se na závodní kariéru teprve připravuje, jeden pár tančí 
v kategorii hobby, pět střádá finálová umístění ve třídě D, jeden pár soutěží ve třídě 
C a jeden ve třídě B. Nejmladším piškvorkovým tanečníkem na bedně se stal osmiletý 
Vojta Gregor. Nejdále ve své taneční kariéře je zatím pár Jiří Vácha, Kateřina Zajícová 
a nejrychleji se k finálovým umístěním protančil čerstvě sestavený pár Ondřej Gregor, 
Michaela Pešková. Nejvíce tanečních partnerů za rok vystřídala Jessica Umanová a 
nejvíce medailí během jednoho dne měl na krku pár Dario Cadorini, Adéla Jakubů. 

Jirka Vácha (1992) a Kačka Zajícová (1996)   Kategorie: Mládež    Třída: B    
 Návrhy (F): 0   3x1. místo, 1x 2. Místo

Jakub Novotný (1993) a Jůlie Cadorini (1993)   Kategorie: Jun II    Třída: D   
 Návrhy (F): 4   3x 2. Místo

Dario Cadorini (1995) a Adélka Jakubů (1997)   Kategorie: Jun I    Třída: D
 Návrhy (F): 3   3x2.místo, 2x3.místo

Ondra Gregor (1995) a Míša Pešková (1994)    Kategorie: Jun II    Třída: D   
 Návrhy (F): 3   1x2. místo, 2x 3. místo

Jirka Vaněk (1992) a Jessica Umanová (1997)   Kategorie: Mládež   Třída: D   
 Návrhy (F): 1 1x2. místo

Jiří Crkal (1990) a Míša Jindřichová (1990)   Kategorie: Mládež    Třída: C    
 Návrhy (F): 0   (přestoupili k nám v květnu 2008)

Lukáš Bříza (1996)  a Žaneta Zborníková (1997)   1x1. místo hobby

Vojta Gregor (1999) a Žaneta Zborníková (1997)   1x2. místo hobby

Michael Vyhlídal a Eliška Semrádová, Jakub Říha a Míša Martínková
David Kubáč a Tereza Marková, Martin Vejtruba a Klára Horčičková 
Martin Bulíček a Tereza Glanzová, Péťa Hledík a Martina Pešková 
Vojta Gregor a Dominika Kozáková, Martin Nerušil a Romana Pešková 
Zdeněk Petránek a Marie Ryšánková, Martin Havrda a Anita Šálková 
Honzík Semrád a Magdalena Bartošová, Tom Kašpar a Bára Krčíková 
Kuba Strnad a Johana Vinšová, Tom Hermann a Tereza Bukačová 
Martin Holub a Kristýna Hlásková, Honzík Záruba a Sára Králíková 

http://www.piskvorky.webnode.cz/news/nova-akce/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/mikulasska-v-tanecnich/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/ples-vedoucich-detskych-organizaci/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/vernisaz-vanocni-vystavy/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/iv-latinoteka/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/maturitni-ples-iv-a-gymnazia-kolin/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/ples-mesta-kolina/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/nejlepsi-sportovec-kolina/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/hasicsky-ples/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/maturitni-ples-podebrady/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/sokolsky-ples-zasmuky/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/ples-kpfk/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/ples-iv-zs/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/den-ucitelu/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/maturitni-ples/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/zivnostensky-ples/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/vernisaz-jarni-vystavy/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/tanecni-odpoledne-na-zamecke/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/den-zachranaru/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/latinoteka/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/pohybove-skladby-region/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/pohybove-skladby-region/
http://www.piskvorky.webnode.cz/news/reginonalni-kolo-sut-show-dance/


Příjmy 2007/2008

Výdaje 2007/2008
Aparatura 20.000,- Kč

Profesionální CD přehrávač 8.217,- Kč

Kostýmy Latina 22.720,- Kč

Kostýmy HolkyDance 26.722,- Kč

Pronájem Sokolovna (podzim) 18.012,- Kč

Pronájem škola 9.400,- Kč

Krajské kolo SUT - Praha 8.909,- Kč

O Kutnohorský Groš 200,- Kč

MČR pohybových skladeb - Liberec 7.038,- Kč

MČR SUT formace - Česká Lípa 11.980,- Kč

Lektorka disco 1.200,- Kč

Průkazky Sokol včetně pojištění 4.526,- Kč

Drobné výdaje (ramínka, DVD, medaile...) 4.548,- Kč

Záloha na kostýmy děti 25.000,- Kč

Celkem 168.471,- Kč

Převod ze sezóny 2006/2007 8.063,- Kč

Příspěvky tanečníků 90.200,- Kč

Příspěvek Město Kolín 19.800,- Kč

Příspěvek SRPŠ 5.438,- Kč

Vystoupení na plesech 8.000,- Kč

Sponzoři a reklama 54.000,- Kč

Jiné 1.190,- Kč

Celkem 186.691,- Kč

Zůstatek hospodaření a převod 18.219,- Kč

Rozpočet výdajů 2008/2009

Rozpočet příjmů 2008/2009

Pronájem Sokolovny 2008 ???,- Kč

Věcný sponzorský dar - tiskoviny 15.000,- Kč

Kostýmy děti doplatek 25.000,- Kč

Kostýmy mládež 40.000,- Kč

Kostýmy HolkyDance 30.000,- Kč

Pronájem tělocvičny 40.000,- Kč

Formační soutěže (navíc Kroměříž) 58.000,- Kč

Latinotéky (divadlo + amfiteátr) 80.000,- Kč

Externí lektoři 5.000,- Kč

Promo, reklama 30.000,- Kč

Registrace ČSTS 2.000,- Kč

Příprava formací (střih hudby, kosmetika...) 13.000,- Kč

Drobné výdaje 10.000,- Kč

Celkem 333.000,- Kč

Náklady rodičů na pár třídy hobby, D 18.000,- Kč

Náklady rodičů na pár třídy C 37.000,- Kč

Náklady rodičů na pár třídy B 45.000,- Kč

Převod ze sezóny 2007/2008 18.219,- Kč

Příspěvky tanečníků 120.000,- Kč

Příspěvek město Kolín - kulturní komise 20.000,- Kč

Příspěvek město Kolín - sportovní komise* 24.000,- Kč

Příspěvek město Kolín - na Latinotéku* 20.000,- Kč

Příspěvek SRPŠ 5.000,- Kč

Vystoupení na plesech 8.000,- Kč

Přislíbení sponzoři a reklama 40.000,- Kč

Celkem 300.219,- Kč

Zbývá získat v průběhu sezóny 32.781,- Kč

* Tyto příspěvky se pokusíme nově získat



Piškvorky/CrossDance

Co můžeme nabídnout sponzorům

Sponzoři sezóny 2007/2008

Jaromír Kašpar

Lékárna Helios

 Děkujeme všem sponzorům, Městu Kolín i IV. ZŠ, že podpořili v uplynulé 
sezóně taneční skupinu a doufáme, že jsou spokojeni nejen s našimi výsledky, 
ale i s formou jejich prezentace. V letošním roce jsme sponzorům nabídli nové 
možnosti reklamy - chválí si především informační letáky, které taneční skupina 
při svých vystoupeních na plesích umisťuje na stoly. Kromě uvedení loga pod 
fotografií skupiny využili největší sponzoři i druhé strany k umístění své reklamy. 
Ještě lepší propagaci umožní letos Latinotéky v divadle a amfiteátru, které budou 
podpořeny vylepením plakátů na vylepovacích plochách Kolína. Půjde o finanč-
ně náročné akce, kterými bychom si chtěli udržet přízeň stávajících sponzorů, ale 
také získat sponzory nové. 

 Všichni sponzoři jsou uvedeni na webových stránkách taneční skupiny. Ty 
mají v současné době průměrně 30 unikátních přístupů za den, 200 unikátních 
návštěv za měsíc.
 Sponzoři, kteří přispějí alespoň 5 tisíc korun: Uvedení loga nebo jména 
firmy na všech propagačních materiálech taneční skupiny (plakáty, pozvánky na 
akce, informační letáky na stolech při plesích, výroční zpráva).
 Sponzoři, kteří přispějí alespoň 15 tisíc korun: Kromě výše uvedeného 
možnost umístit reklamu na Latinotékách (2x do roka, min 200 diváků). Dále mož-
nost reklamy na druhé straně informačního letáku, sponzoři se střídají dle výše pří-
spěvku. Dva největší sponzoři jsou uvedeni na titulní straně webu taneční skupiny. 
 Generální sponzor: Rádi bychom získali generálního sponzora, který by 
se zavázal dlouhodobě podporovat taneční skupinu. V takovém případě je mož-
nost vyjednat individuální podmínky, např. logo na mikinách, reklama na plaká-
tech, uvádění jména firmy moderátorem při vystoupeních skupiny atd.

Od září 2008 bude taneční skupina Piškvorky vystupovat pod názvem Taneční 
Klub CrossDance Kolín. Nový název si děti zvolily během letního soustředění ve 
Vítkovicích. Pod tímto názvem se bude také taneční klub registrovat pod Českým 
Svazem Tanečního Sportu. Za roční příspěvky budeme na oplátku informováni 
o tanečních soutěžích a akcích, jako členové ČSTS získáme přístup na uzavřené 
soutěže a naši tanečníci budou vyhlašování pod názvem klubu a ne anonymně 
jako dosud. Individuální soutěžní registrace zůstávají stejné, jen je zřejmě počínaje 
lednem budete platit na účet skupiny a klub je pak všechny dohromady přepošle  
svazu. Finišuje také další velká změna – založení občanského sdružení. To nám 
přinese nejen spoustu práce a starostí navíc, ale také otevře dveře pro získávání 
dalších sponzorů, grantů apod.  

Proč CrossDance?
1. Cross je v překladu křížem, napříč, pro nás napříč různými styly. Také vlastně 
napříč generacemi: děti - junioři – mládež - dospělí
2. CrissCross je sambová figura
3. Cross je křížek, takže plynule navazujeme na Piškvorky 
4. Cross, tedy křížek je to, čeho chceme mít na soutěžích plný počet!

Letošní sezóna bude jakýmsi zlomovým bodem. Mezi lidmi stupá o taneční 
sport zájem a v Kolíně je mnoho dětí, které mají talent i chuť zároveň. Je nám 
však jasné, že nelze donekonečna navyšovat počet hodin ani dětí a že fungovat 
můžeme pouze za bezpodmínečné podpory rodičů a stoprocentní disciplíny a 
tréninkového nasazení dětí. Je třeba přestat pohlížet na Piškvorky jako na zájmový 
kroužek. TK CrossDance je sportovní klub zaměřený na sportovní a závodní tanec. 
Tréninkových hodin bude letos dohromady minimálně 11 týdně. Příprava trenérů a 
celého širšího vedení čítá týdně nespočet dalších hodin práce. Všichni mají mimo 
CrossDance svá zaměstnání a své rodiny a za práci s vašimi dětmi si nic neúčtují. 
Pro některé z Vás je to obehraná písnička, ale je třeba si uvědomit, že v takovémto 
případě bude klub fungovat pouze za našich pravidel. 

Všechny „své“ děti máme rádi a všem se také rádi věnujeme, ale z toho, jak se 
klub vyvíjí a roste, je již dnes jasné, že nebude možné přijímat každého zájemce. Z 
důvodů kapacitních, prostorových a časových začne TK přijímat nové členy pouze 
na základě konkurzu. Pro ty, kteří nebudou respektovat naše podmínky, nebude 
v klubu místo. Ale ti, kteří svůj taneční um podpoří silnou vůlí, pílí, disciplínou a 
nadšením pro věc, se o své místo v TK CrossDance bát nemusí. Chceme jen ty, kteří 
o to stojí. Jen ty, kteří s námi vytvoří fungující taneční partu, která chce v tanečním 
světě něco znamenat...



Věkovým rozdělením budeme mít letos možnost obsadit soutěže dětské, juniorské 
i mládežnické – a to jak v individuálních soutěžích, tak v soutěžích formačních. 
Chtěli bychom, aby jednotlivé páry zvýšily své taneční třídy a také zaregistrovat 
několik párů nových. Čeká nás opět FTM v plesových předtančeních, Kutnohorský 
Groš a soutěž pohybových skladeb. Rádi bychom přidali show formaci jak dětí, tak 
mládeže a vyzkoušeli i své možnosti na poli parketovek.  Na letním soustředění se 
začalo se standardem a pravidelnou hodinu najdete i v rozpisu tréninků pro letošní 
rok. Mladí tanečníci také prokázali své schopnosti i v párových či sólových show 
vystoupeních. Oprostit se od omezených soutěžních figur bylo pro všechny vítaným 
zpestřením. Proto bychom rádi zapracovali na divácky atraktivních show, které by v 
plesové sezóně rozšířily náš taneční repertoár a zkvalitnily tak naši nabídku.

Opět počítáme s vystupováním na plesích a různých firemních akcích, v jednání je 
také první módní přehlídka, která by měla být naší reklamní akcí a dětem připravit 
zkušenost s jiným typem vystupování na veřejnosti. 
Klubovou akcí se stále se zvyšující úrovní a počtem diváků jsou naše pravidelné  
Latinotéky. Pro takové množství diváků, které přišlo na tu poslední, jsou již prostory 
školní tělocvičny nevyhovující. V pořadí  již šestá Latinotéka se tedy uskuteční 
v kolínském divadle, letní se pokusíme zorganizovat v amfiteátru na Ostrově. Opět 
spousta nejen peněz, ale i práce – vítáme další pomocníky v realizačních týmech 
obou akcí… 

A pokud síly, finanční rozpočet a hlavně disciplína a výkonnost tanečníků dovolí 
– není od věci uvažovat ani o nějaké zahraniční soutěži.
I v letošním roce také chceme uspořádat několik víkendových minisoustředění a 1 
– 2 velké letní. Uvažujeme o dvou turnusech, věkově či výkonnostně rozdělených. 
Termín soustředění bude dán ještě během podzimu a zálohy budou vybrány na 
konci ledna.
 

Tréninky budou různorodé, tanečníky čekají společné rozcvičky, desítky hodin 
základních kroků, tréninky párů, formační přípravy, čeká nás i standard a 
polka. HolkyDancy budou pracovat ve dvou skupinách (dělených dle věku), 
pohybová průprava (strečink) bude povinná a také rozdělena (výkonnostně). 
S největší pravděpodobností začne pracovat i dětská přípravka – v dřívějších 
odpoledních hodinách  - a případná pravidelná pomoc od někoho ze starších 
se může odrazit v ceně jeho ročních příspěvků. Trenérka pohybové přípravy je 
připravena vytvořit klukům posilovací program na míru a rodičům nebo samotným 
tanečníků poradit ohledně správné životosprávy, vyrovnání svalových disbalancí či 
využívání potravinových doplňků. Další z rodičů – trenér kondiční přípravy-  nabízí 
pokračování kondičních tréninků (kola, brusle), které s velkým úspěchem začaly 
během prázdnin. 
 
Během sezóny bychom chtěli nechat ušít klubové mikiny a reprezentační trička. 
Klubové mikiny by měly mít naše logo a název města Kolín. Z praktických důvodů 
nebudou dědičné, takže s největší pravděpodobností bude možno vyšít i jméno 
dítěte. Klubové mikiny bude možno objednat a zakoupit si v průběhu prvního 
pololetí.

Pokud někdo z rodičů či příbuzných může našim dětem ještě rozšířit obzory 
a ovládá nějaký sport, který by nás mohl zaujmout ať už jednorázově nebo 
pravidelně, nebráníme se další spolupráci. Také uvítáme výtvarně nadané 
maminky – některé kostýmy si po vzoru těch z letního soustředění budeme dělat 
sami – odborný pohled či dohled je vítán. V řešení je také logo TK CrossDance 
Kolín. A ani tady se nevyhýbáme vašim návrhům.

Co nás v další sezóně čeká... ... a co nás nemine.



Na další sezónu se těší
CrossDance Kolín

Jaromír Kašpar

Lékárna Helios

Tato výroční zpráva byla vytištěna jako sponzorský dar serveru www.fotosvatba.cz
foto: Jan Strnad

Kontakt:
www.piskvorky.org
www.crossdance.cz

nada.eretova@piskvorky.org (@crossdance.cz)
vladimir.vidner@piskvorky.org (@crossdance.cz)

Vedoucí klubu Naďa Eretová a hlavní trenér Vladimír Vidner


