
HLEDÁME MLADÉ TANEČNÍ TALENTY #tanciscsts

POPIS PROJEKTU
– Rádi tančíte?  
– Hýbete se na hudbu?  
– Baví vás soutěžit? 
 
Právě pro vás je tu projekt „Tanči s Českým svazem tanečního sportu“. 
Taneční sport je mladé sportovní odvětví, které má své kouzlo  
v rozmanitosti standardních i latinsko-amerických rytmů. Spojuje kluky 
a holky v tanečních párech a nabízí pestrý soutěžní systém, který  
vás může dovést na olympiádu a nebo na obrazovky České televize.



#tanciscsts

Cíl projektu 
 
Přiblížit vám taneční sport za pomoci tanečníků, které znáte z TV obrazovek  
ukázat vám tanec tak trochu jinak… Český svaz tanečního sportu je tu pro 
všechny z vás, kteří hledáte odbornost, profesionalitu a dobrou adresu  
pro vaši aktivitu. 
 
 

                      Tváře projektu

Marek Dědík 
Několikanásobný mistr Slovenska a Česka v latinsko-americ-
kých tancích, který se protančil všemi světovými kontinenty 
až do TV show Stardance, kterou bude letos na podzim 
tančit už počtvrté. 
 
 
Lenka Nora Návorková 
Má za sebou pestrou a úspěšnou kariéru včetně titulů 
mistryně ČR. Dívka z Karlových Varů, která s láskou k tanci 
dokráčela až k titulu „Královny tanečního parketu“, který  
získala v TV show Stardance po boku herce Jiřího Dvořáka.  
 
 
Jan Onder  
Dvojnásobný „Král tanečního parketu“ ze soutěže Stardance 
a úspěšný tanečník, který poslední roky působil také jako 
hlavní choreograf TV pořadu Stardance. Není snad kluka 
nebo holky, kteří si nezatančili alespoň u jednoho dílu jeho 
TV pořadu „Taneční hrátky s Honzou Onderem“. 
 
 
Natálie Otáhalová 
Tuhle krásnou dívku a úžasnou tanečnici rovněž proslavila 
televizní obrazovka a dnes je velmi žádanou a oblíbenou 
tváří sociálních sítí. Natálie po boku Matouše Rumla  
protančila až do finále Stardance a teď se s Vámi bude  
dělit o své taneční příběhy. 
 
 
Jan Tománek 
Porotce poslední řady Stardance, kde také třikrát tančil jako 
profesionál. Trenér, choreograf, tanečník, který protančil na 
tanečním parketě posledních třicet let, se teď s Vámi podělí 
o své taneční zážitky.


