
 

 

 

V Praze dne 25. 6. 2007 

 

Milí přátelé tance, zástupci tanečních organizací a redaktoři webových stránek, 

televize Nova připravuje jednu z největších a nejproslulejších tanečních soutěží, kde soutěžící 

není v páru se slavnou osobností, ale tančí sám za sebe. Hledáme tanečníky nejen s talentem pro 

klasické tance (latina a standard), ale i Hip-Hop, Streetdance, scénický a výrazový tanec, Disco, Salsa, 

muzikál a další taneční formy. Nezáleží na stylu ani na věku jen na chuti si zatančit. Spodní věková 

hranice pro účast v soutěži je 18 let.  

Chtěli bychom Vás požádat o zprostředkování této výzvy k účasti na pořádaném castingu vašim 

spolupracovníkům – tanečníkům, kamarádům a milovníkům tance vůbec, kteří by měli zájem se utkat 

v tanečním souboji o stipendium na taneční škole v New Yorku nebo vyhrát nemalý finanční obnos  - 

1 000 000 korun českých! Pro jednodušší zprostředkování informace všem zájemcům vám můžeme 

zaslat flashový banner v potřebné velikosti pro umístění na vaše stránky s přímým prolinkem na 

stránky soutěže. V tomto případě prosím kontaktujte Lukáše Krpatu na emailu lukas.krpata@nova.cz 

 

Výzva je především určena nejen profesionálním tanečníkům různých věkových kategorií, ale i těm 

kteří tancem žijí a studují ho. Tanečníci budou muset před přísnou castingovou porotou předvést 

jedno cca minutové vystoupení na muziku a choreografii, kterou si vyberou. 

 

Zájemci o účast na castingu se mohou hlásit přímo na emailu casting@nova.cz. Další možností je 

registrace skrze internetové stránky www.nova.cz , kde budete po vyplnění údajů pozváni na casting 

zástupcem Oddělení práce s talenty. Casting se bude konat koncem července v Praze, Brně, Ostravě a 

Bratislavě. Do 2 týdnů budou všichni úspěšní kandidáti vyrozuměni s případnou pozvánkou na casting. 

Bližší detaily budou zaslány všem registrovaným a přihlášeným zájemcům společně s adresou, kde a 

ve kterém termínu se casting bude pořádat. Posledním dnem registrace je 9. 7. 2007.  

 

Předejte prosím tuto informaci prostřednictvím emailu či ji umístěte na svých webových stránkách. 

Pomůžete tak k výběru nejlepších tanečníků a popularizaci Vašeho krásného oboru. 

 

     

 

Děkujeme za zprostředkování této informace 

 

  Milan Stopa 

Vedoucí Oddělení práce s talenty TV NOVA 


