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Program VH

• Představení spolku, volba kontrolní komise

• Organizační záležitosti

• Úspěchy a plány do budoucna

• Akce a spolupráce (organizace, festivaly, soustředění

T-Group)

• MČR, ME, MS - soutěže a jejich organizace

• Diskuze



Základní informace a 

fungování spolku



Kdo jsme? 

• Spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský

zákoník

• Veřejně prospěšná právnická osoba

• Vedení spolku: Výkonný výbor ve složení Adam Košir

(předseda); Marie Koširová (členka); Kamila Debsová

(členka); Lenka Titzová (členka); Petr Košir (člen)



Kdo jsme? 

• Základní dokumenty: Stanovy, Řád T-Group Dance Studio

• Trenéři: Tobiáš Košir, Matěj Okleštěk, Petr Košir, Simone 

Němcová, Anežka Knotková, Anna Marie Bajerová, Adam 

Košir

• Co pro nás znamená neziskový sektor?

• Principy fungování spolku (dobrovolnost) 



Zřízení kontrolní komise

• Návrh předsedy spolku na složení kontrolní komise 

• Schválení valnou hromadou

• Nutná úprava stanov

• Kontrolní komise zvolena ve složení: Tobiáš Košir, Pavel 

Ovečka, Lenka Dvořáková, Maher Debs 



Ekonomická stránka studia

• Stabilní

• Náklady na nájem a energie: cca 450 000 Kč ročně

• Náklady na trenéry: cca 220 000 Kč ročně

• Ostatní náklady: cca 200 000 - 300 000 Kč ročně

• Hlavní příjmovou stránku tvoří: 

• Členské příspěvky a kurzovné

• Sponzorské dary

• V budoucnu možné dotace (kultura, sport,...)

• Vklad zakladatelů spolku



Sponzoři

• KADLEC-BAU s.r.o.

• Hutchhouse - modulové domky

• Sádrokartony Hála

• Porta Sun, s.r.o.

• Huslík, s r.o.

• JUDr. Kárim Titz

• EduProjekt, s.r.o.

• Alcina – pleťová a vlasová kosmetika pro ženy

• A další...

• Všichni sponzoři budou uvedeni na našem webu



Organizační záležitosti



Organizační záležitosti

• Řád T-Group Dance Studio (doporučujeme důkladně

pročíst, jeho dodržování je pro členy spolku závazné)

• Nová přihláška na druhé pololetí

• Členské příspěvky

• Platit jako součást kurzovného jednou platbou konkrétně

s větou “Platba členského příspěvku ve výši 400 Kč a 

kurzovného ve výši XY Kč" (tj. částka kurzovného po 

odečtení členského příspěvku)



Řád T-Group Dance Studio

• Základní body: 

• Nejsme volnočasový kroužek -> máme své dlouhodobé 
cíle a nastavené hodnoty

• Docházka 75 % pro výkonnostní členy (kdo je 
výkonnostní člen T-Group?), systém omlouvání absencí

• Udržování čistoty ve všech prostorách studia

• Vybavení na tréninky a týmové oblečení T-Group

• Etický kodex člena T-Group 



Podmínky přidělování

soutěžních malých čísel

(sóla, dua, tria, malé skupiny)

• Docházka – zodpovědnost k ostatním členům soutěžní 
choreografie

• Proaktivní přístup a připravenost na lekci

• Komplexní průprava

• V letošní sezóně velké množství choreografií - důvodem je 
vytvoření stejné výchozí pozice pro všechny stepaře

• Příští rok se bude vycházet z letošní práce členů

• Medaile nezaručuje soutěžní čísla na příští sezónu



Organizace tréninků

• Během tréninku zbytečně neopouštět sál

• Udržovat pořádek v sále i mimo něj, při odchodu ze sálu si 

odnést všechny své věci, rovněž při odchodu ze šatny

• Chodit na tréninky včas, nosit si pití, v případě delšího 

tréninku i adekvátní svačinu

• V době tréninku děti neodcházejí za rodiči, rovněž rodiče 

nevstupují do sálu 



Úspěchy a plány do 

budoucna



Dosavadní úspěchy

• V současnosti přes 120 členů

• Náborové a prezentační akce (škola, sportovní festival Wanadoo, plesy, firemní 
akce, vystoupení T-Group na náměstí Svobody)  

• Natočení klipu ve spolupráci s Pointless Media

• Stepařský jam ve Vaca Loca

• Pohár Expo 2019: 14 medailí, z toho 9 zlatých

• ČSMT - největší český mediální stepařský úspěch v historii

• Řečkovický zpravodaj ŘEČ (články a rozhovor)

• Mistrovství světa



Co plánujeme v blízké době

• Vylití stepařského sálu epoxidovou vrstvou (stejný povrch 

jako v tanečním sále – lépe udržovatelný a odolnější) 

• Vystavění zdi před šatnou (vznik celistvého a uzavřeného 

studia), kamerový systém u vstupních dveří

• Zateplení chodby (instalace topení) 

• Rekonstrukce třetího sálu a jeho využití

• V případě třetího sálu rozšíření nabídky kurzů, větší

komplexnost rozvoje členů, širší nabídka pro rodiče



Krátkodobé cíle

• Odjet na MČR 100% připraveni (v tomto počtu choreografií nemohou
výsledkově uspět všichni, jde však o obecnou kvalitu čísla, která by 
měla být součástí motivace při tréninku)  

• Včas připravit kvalitní kostýmy na soutěžní čísla – nutná součinnost 
rodičů jednotlivých soutěžních čísel, rovněž aktivní přístup všech 
členů při zajišťování kontaktů na švadleny a organizaci zkoušení 
kostýmů, na letošní MČR bude třeba ušít, popř. zakoupit 171 
kostýmů

• Být plnohodnotnými členy stepařských festivalů a mezinárodních akcí

• Respektovat nastavená pravidla, zavést a rozvíjet fungující systém

• Dokončit první cyklus Trenérského programu PRO 



Dlouhodobé cíle

• Formovat kvalitní cílevědomé, zodpovědné a sebevědomé

osobnosti, které jsou schopny překonávat překážky

• Vytvořit stabilní a širokou členskou základnu

• Zaměřit se na komplexní vývoj dětí po sportovní, umělecké a 

psychické stránce (třetí sál je potenciálem) 

• Mezinárodní prestiž -> klíč k dalším příležitostem

• Umožnit členům vycestovat za stepem do zahraničí

• Důraz na proces, ne na výsledek (výsledek je vítaným vedlejším

produktem),



Trenérský program PRO

• Pilotní projekt T-Group, od září poběží druhý cyklus

• Každý týden se pořádá seminář pro 10 členů T-Group, kteří by mohli

v budoucnu působit jako trenéři a choreografové -> CHCEME 

VLASTNÍ TRENÉRY, kteří vycházejí z podobných principů

• 50 hodin přednášek, praktických cvičení a diskuzí + 50 hodin domácí

přípravy + desítky hodin asistence na trénincích

• Jedinečný projekt svého druhu, důraz na osobnostní rozvoj jedince

• Účast v TP PRO je nezbytným předpokladem, ne však zárukou

trenérského působení v T-Group



Soutěžní čísla

• Vzhledem k subjektivnímu hodnocení stepařských 
uměleckých počinů je třeba uvědomit si, že nejde pouze o 
získání medaile. Cílem je vytvořit kvalitní 
konkurenceschopné číslo, které stepaři budou prezentovat 
dle svých nejlepších možností.

• Nikdy nekritizovat porotu, obzvlášť ne před dětmi. Je 
třeba, aby děti měly víru v systém, do kterého svým 
soutěžním číslem vstupují.

• Pro děti je nejdůležitější právě cesta ke konečnému 
výsledku - období osobnostního růstu, překonávání 
překážek a uvědomování si vlastních schopností.



Akce a spolupráce



• Sport pro všechny

• Členský příspěvek 100 Kč ročně

• Zajišťuje pojištění, poplatky OSA

• Poslat na účet spolku do konce února (do poznámky uvést jméno člena a Sport 

pro všechny)

• CDO

• Roční poplatek 300 Kč

• Pouze pro soutěžní členy

• Poslat na účet spolku do konce března (do poznámky uvést jméno člena a CDO)

• Před MČR budou soutěžící platit startovné – výše se odvíjí od počtu startovních čísel

CDO a Sport pro všechny



S kým spolupracujeme

• Zrcadlo sportu (projekt EU, osobnostní rozvoj sportovců)

• Podcast s trenéry, workshop s dětmi, workshop s trenéry

• Vše zdarma

• Ruben Sanchez

• Nová sleva pro T-Group, speciální kód

• Do budoucna T-Group edice s výraznou slevou

• Tap United (Nancy Chippendale’s Dance Studio)

• Slevy a stipendia - letos v srpnu se festivalu zúčastní celkem 14 stepařů z našeho 

studia (největší česká výprava v historii), tři z tohoto počtu na základě získání 

stipendia, ostatní účastníci za vyjednaných podmínek 50% slevy



S kým spolupracujeme

• Pražský stepařský festival

• Brno Tap Festival

• Nancy Chippendale’s Dance Studio – v jednání pobyt stepařů z USA

• Cory Lunny - naše trenérka na celý duben (podrobnosti připravujeme)

• Alexander Ostanin

• Odessa Tap Festival

• Marián “Čočo” Krásny (baseballový trenér, reprezentační trenér, trenér výběru na WS Little League, 

nejúspěšnější mládežnický trenér v ČR) 

• Přednáška pro trenéry

• Přednáška pro rodiče



Festivaly a T-Group

• Tap United USA Boston – 3. 8. – 8. 8. 2020

• 2 trenéři, 12 dětí (3x plné stipendium, ostatní 50 % sleva)  

• Brno Tap Festival - 22. 4. – 26. 4. 2020

• T-Group spolupořadatelem, nedělní workshopy proběhnou v našich 
prostorách, vystoupíme na show 26. 4. s Bohemian Rhapsody (všichni 
účastníci ČSMT), ve středu 22. 4. jsme součástí Stepu v ulicích, v pátek 24. 4. 
show Daniela Boraka a jeho company

• Prague Tap Fest – letos jsme dostali slevu na lekce 20 %, vystoupili jsme na
jejich show 

• Odessa Tap Festival - dostali jsme slevu (kvalitní alternativa Tap United), 
19. - 23. 8. 2020



Soustředění T-Group

• 24. 8. – 28. 8. 2020

• Prostory T-Group Dance Studio

• Povinné pro účastníky MS ve stepu 2020

• V plánu nejen step, ale také kondiční příprava, pohybové lekce, 
Fighting Monkey lekce, koordinační cvičení, herecká průprava, 
praktické seznámení s dalšími tanečními styly a žánry

• Oběd zajištěn dovozovou službou, svačiny s sebou

• Cenu upřesníme dle počtu účastníků – lze se již přihlašovat (na 
studiový mail studio@t-group-dance.cz, uzávěrka přihlášek do 
konce května



Závěrečná show T-Group

• V současné době hledáme vhodné prostory s dostatečně 

velkým zázemím pro přibližně 70 vystupujících a pódiem, 

nějaké možnosti se nabízejí, předpokládaný termín je     

13. 6. 2020

• Pokud by někdo měl vhodný tip či kontakt, dejte 

nám prosím vědět

• Připravuje se koncept celé show – nácvik po MČR

• Cena lístků v závislosti na výši pronájmu prostor



Soutěže a jejich organizace



MČR, ME, MS
• ME v roce 2020 zrušeno

• MČR 2020:

• Praha Výstaviště - 21. května 2020

• Přeprava autobusem ve středu 20. 5. do Prahy v odpoledních hodinách (lze i po vlastní ose, je 
třeba však přepravit se do Prahy o den dříve z důvodu velké náročnosti soutěžního dne - netýká 
se těch, kteří soutěží až ve večerních hodinách), návrat autobusem po skončení soutěže

• Ubytování je rezervováno – hotel Leon

• Sraz v den soutěže před halou – čas upřesníme

• Všichni členové povinně v T-Group oblečení (před MČR další objednávka triček – všichni budou 
včas informováni)

• Vzhledem k počtu soutěžících prosíme rodiče i starší soutěžící o pomoc s přípravou mladších 
členů na vystoupení – česání, líčení, vytváření pohodového zázemí

• MS 2020 Riesa – 24. – 28. 11. 2020

• Budeme řešit operativně v případě postupu



Diskuze



Děkujeme za Váš čas


