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Rok 2018 byl pro taneční skupinu opět rokem realizace
velkého počtu různých akcí a účasti na tanečních soutěžích.
Kromě přípravy tradičního Kaleidoskopu se skupina účastnila
májového i vánočního jarmarku v Jilemnici, uskutečnila další
ročník pohárové soutěže Dance Box a postupové soutěže ve
standardních a latinsko-amerických tancích Jilemnický taneční
pohár. Dále skupina zrealizovala velké množství vystoupení na
nejrůznějších oslavách, plesech a slavnostech a znovu po
několika letech úspěšně reprezentovala Českou republiku na
Mistrovství světa disciplín IDO v Polsku.
I v tomto roce se podařilo získat dotační prostředky na naši
činnost, zejména z grantových programů Libereckého kraje a
programu Můj Klub Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy.
Město Jilemnice nás podpořilo finančními prostředky na realizaci
soutěže Dance Box 2018, na zajištění tréninkového zázemí
v průběhu roku a další aktivity.
Výraznými momenty našeho celoročního snažení byly potom
soutěžní úspěchy na MČR a Mistrovství světa.
Počet stálých členů činil v roce 2018 celkem 130 aktivních
tanečníků. Výše provozních příspěvků činila 2.500,-Kč na rok.
Tato částka sloužila na pořízení kostýmů a rekvizit, na úhradu
nájmu za taneční sál a na úhradu členských příspěvků
zastřešující organizaci.
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Celoroční činnost
Paul Dance je spolkem zajišťujícím využití volného času dětí a
mládeže. Jako taneční skupina má za sebou více než 30 let
tradice, v současné době působí již 22 rokem na území města
Jilemnice, kde i oficiálně sídlí. Paul Dance sdružuje tanečníky z
Jilemnice a blízkého okolí v rámci ORP Jilemnice a částečně také
z Vrchlabska a Novopacka. Tanečníci jsou v rámci taneční
skupiny

zařazeni

do

několika

kategorií

podle

věku

a

preferovaného tanečního stylu:
 Dětská věková kategorie 6-8 let (skupina Mini Hadi)
 Dětská věková kategorie 9-11 let (skupina Hadi)
 Juniorská věková kategorie 12-15 let (skupina
Junioři)
 Hlavní věková kategorie 16+ styl Speciální párové
tance, show dance a jazz dance (hlavní věková
kategorie)
 Skupina Latinskoamerických tanců (bez věkového
omezení)
 Hlavní věková kategorie II. 30+ (skupina Ladies).
Jednotlivé kategorie tanečníků se schází minimálně 15 x
týdně v rámci práce ve formacích a dále 3 – 5 x týdně v rámci
práce v malých skupinách či duetech. Tréninkový sál je užíván
v průměru 40 hodin za týden pod dohledem lektorů. Vstup do
kolektivu je každý rok otevřen skupině nových zájemců až po
naplnění početního limitu pro taneční formaci.
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Soutěžní činnost
O celou skupinu tanečníků pečuje celkem 11 dobrovolných
trenérů.
Během své celoroční činnost se Paul Dance účastní
nejrůznějších sportovních a tanečních soutěží, na kterých se
snaží prezentovat svoji práci. Paul Dance je oficiálním
kolektivním členem Czech dance organization z.s., která je
pořadatelem celého seriálu tanečních soutěží. Systém soutěží
CDO z.s. je tříkolový postupový, tedy Regionální kola, Zemská
kola a Mistrovství České republiky včetně případné nominace
na mezinárodní soutěže.
Paul

Dance

Jilemnice

se

těchto

soutěží

každý

rok

pravidelně účastní a získává skvělé výsledky v celkových
umístěních.
Jen v roce 2018 Paul Dance získal pět medailí na
mistrovství ČR v různých tanečních disciplínách, a to včetně
dvou zlatých. Zlatým hřebem MČR 2018 byl postup do
Grandfinále Czech dance Masters, kde se setkalo deset
nejlepších choreografií roku, držitelů titulu Mistra ČR hlavní
věkové kategorie.
Po úspěchu na MČR jsme se po dlouhé době rozhodli
zúčastnit MS IDO v disciplínách Couple dance, které se konalo
v polském městě Bialobrzegi. Naši tanečníci získali dvě cenné
medaile – jednu zlatou a jednu stříbrnou, a k tomu několik
zajímavých finálových umístění.
Tanečníci se také v průběhu roku účastnili několika
pohárových soutěží - O pohár starostky města Hlinska, HB Cup
Praha, Destiny´s Jam v Jičíně.
Paul Dance se již čtvrtým rokem řádným členem Českého
svazu tanečního sportu, druhé největší taneční organizace
v ČR,

která

spravuje

disciplíny

Standartních

a

latinskoamerických tanců. Naše páry získaly již v druhém roce
své činnosti skvělá umístění na soutěžích kategorie D, C a také
B.
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Další aktivity
V roce 2018 proběhla realizace osmého ročníku vlastní
pohárové soutěže, která nesla název Dance Box 2018 a konala se
ve

sportovní

hale

v Jilemnici.

Finančně

z Grantového programu Města Jilemnice.

byla

podpořena

Pořadatelé byli

potěšeni průběhem, velmi vysokou účastí soutěžících i diváků a
především příjemnou atmosférou soutěže.
Protože se Paul Dance cítí býti organizačně zdatným spolkem,
v roce 2018 jsme uspořádali druhou oficiální žebříčkovou soutěž
ČSTS (český svaz tanečního sportu). Soutěž s názvem Jilemnický
taneční pohár proběhla ve Společenském domě Jilm za podpory
Města Jilemnice a pod záštitou Starostky Města. Přivítali jsme
více než 100 tanečníků z ČR i z Polska a věříme, že Jilemnický
pohár bude mít pravidelné místo v našem kalendáři akcí.
Paul Dance se kromě soutěží účastní mnoha kulturních akcí a
událostí v jilemnickém regionu, jako jsou například tradiční
Jilemnické jarmarky, Krakonošovy letní podvečery, věnečky
kurzu tance a společenské výchovy, nebo různé plesy a zábavy v
širokém

okolí.

Zároveň

pořádá

v průběhu

roku

semináře

nejrůznějších tanečních technik a taneční kurzy a to i pro
nečleny kolektivu. Samostatně pak organizuje pravidelné a již
tradiční vlastní kulturní akce - nejznámější je taneční show
Kaleidoskop nebo Módní přehlídka s tanečními ukázkami. Jednou
z posledních aktivit skupiny je pořádání letních tanečních
soustředění pro všechny věkové skupiny své členské základny,
které probíhá v rozsahu tří týdnů v letních měsících.
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Hospodaření v roce 2018
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Hospodaření v roce 2018
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Budoucí výhledy a plány
Pro rok 2019 je plánována aktivní účast na žebříčkových
tanečních soutěžích CDO a ČSTS. Dále je plánováno další
postupné rozšiřování technického vybavení a zázemí skupiny.
Kromě běžné tréninkové činnosti je plánován také devátý
ročník taneční soutěže Dance Box, realizace dvacátého druhého
ročníku tanečního Kaleidoskopu a účast na min. třech
pohárových soutěžích. Rádi bychom také zrealizovali třetí
ročník soutěže v latinsko-amerických a standartních tancích
přímo v Jilemnici, abychom podpořili činnost našich párů.
I pro příští rok je počítáno s předkládáním žádostí o
dotace a granty do programů MŠMT, Libereckého Kraje i Města
Jilemnice a doufáme, že při využití těchto prostředků budeme
moci svou práci nadále zkvalitňovat a aktivně pracovat i ve
dvacáté druhé taneční sezóně v Jilemnici.
Pro rok 2019 plánujeme mamutí změnu v organizaci
tréninkové činnosti a v počtu věkových skupin a členů.
Rozdělíme věkové kategorie Hadi a Junioři na čtyři skupiny,
ideálně tak aby byly věkově navazující. K těmto účelům
budeme

potřebovat tréninkové

prostory, které

nám

od

července 2019 nabídl SD Jilm. Rádi bychom pokračovali v
zajištění

alespoň

částečného

pravidelného

finančního

ohodnocení funkcionářů a trenérů. Vzhledem k nestabilitě
finančních dotací bude cílem vedení, zajistit pro tyto potřeby
vlastní finanční prostředky.
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Závěrečné slovo
Naše činnost je velmi pestrá a různorodá a věříme, že
jsme v rámci Jilemnice i celého regionu významným spolkem
zajišťujícím hodnotné využití volného času dětí a mládeže
sportovní pohybovou aktivitou.
Neustále se zvyšující zájem nových dětí a mládeže a
pravidelné získávání grantových dotačních prostředků je důkaz
kvalitní a vyvážené činnosti, kterou odvádějí všichni dobrovolně
pracující trenéři a funkcionáři.
Důležitým prvkem naší činnosti je především činnost
soutěžní, v rámci které je možné porovnat naše schopnosti a
dovednosti

v široké

skupině

tanečníků

v celé

ČR,

i

zde

dosahujeme pozoruhodných výsledků, což je pro nás motivace
k dalšímu snažení a práci.
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