Zpráva o činnosti TS IGNIS Slatiňany pod T.J. Sokol Slatiňany za rok 2012
TS IGNIS Slatiňany má 20 členů.
Zabýváme se tancem ve věkové kategorii dospělé a juniorské.
Juniorů máme málo tak byly zařazeny do hlavní věkový kategorie 15-a více.
Pro tento rok jsme si připravili 2 taneční vystoupení, se kterými jsme se zúčastnili plesů a samozřejmě i
soutěží.
V roce 2012 jsme měli předtančení na maturitních plesech.
Maturitní ples SŠZS Chrudim
Maturitní ples OA Chrudim
Maturitní ples Hotelové školy Bohemia Chrudim
Školský ples v Rabštejnské Lhotě
Předtančení v kurzech tanečních pořádané Sokolem Slatiňany

Zúčastnili jsme se soutěží od 2 tanečních organizací.
Krajské kolo od CDO která se konala v Hradci Králové, kde jsme ze sestavou „Show me“, která patří do
Jazz dance, kde jsme se umístili na 3 místě.
S druhou sestavou s názvem „Dolls“, která byla zařazena do Latino Show jsme obsadili také krásné 3 místo.
Krajské kolo od Taneční skupina roku jsme se zúčastnili v Chrudimi, kde jsme se sestavou „Show me“
obsadili 2 místo a se sestavou „Dolls“ jsme obsadili krásné 1. místo. Postoupili jsme na soutěž do Prahy kde
probíhalo Mistrovství Čech, kde jsme s „Dolls“ obhájili 1. Místo a postoupili jsme na Mistrovství České
Republiky, kterého jsme se bohužel nemohli zúčastnit, kvůli nemoci. Se sestavou „Show me“ jsme se na
Mistrovství Čech umístili na krásném 7. místě, ale bohužel jsme se neprobojovali na Mistrovství ČR.
Dále jsme se zúčastnili soutěže Poupata kterou pořádá DDM Heřmanův městec, kde jsme se sestavou
„Dolls“ vyhráli naší kategorii a se sestavou „Show me“ jsme obsadili krásné 2. místo.
Také jsme vystupovali se sestavou Nebe nad hlavou v Pardubicích na sletu.
Byly jsme pozvány na akci Pardubice tančí, kde jsme ukázali obě naše soutěžní sestavy.
Na konci prázdnin jsme měli soustředění v naší sokolovně.
Na příští rok plánujeme předtančení na maturitních plesech a reprezentačních plesech, na které už
připravujeme novou sestavu a také se samozřejmě zúčastníme soutěží.

Vedoucí TS IGNIS Slatiňany pod T. J. Sokol Slatiňany
Petra Hrochová

