
 (/)

MISTROVSTVÍ (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/MISTROVSTVI/) 

VSTUPENKY (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/VSTUPENKY/) 

SPONZORSTVÍ (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/SPONZORI/) 

PARTNEŘI (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/PARTNERI/) POROTA (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/POROTA/)

SOUTĚŽÍCÍ (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/SOUTEZICI/) INFO (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/INFO/) 

GALERIE (HTTP://WWW.POLESPORT.CZ/GALERIE/)

PARTNEŘI

Gympole

(http://www.gympole.com/) 

Sponzor soutěžních tyčí
Gympole je novou společností v oblasti pole sport, která na trh přináší jedinečnou inovaci. Přepnutí tyče ze
spinového do statického režimu s unikátním oneclick systémem od Gympole zabere jen několik málo vteřin.
A to vše bez jakéhokoliv nářadí, vše, co potřebujete, jsou jen Vaše ruce!

Gympole nabízí tyče Studio GP ukotvené ke stropu a podlaze a rozpínací Home GP+. Obě varianty jsou
připravované na míru a to ve výběru z 3 hypoalergenních materiálů – nerezové oceli, barvy, mosazi.

Gympole také nabízí all inclusive služby pro soutěže – mosazné tyče určené pro soutěže, ukotvení a
podlahové řešení.

 

http://www.polesport.cz/
http://www.polesport.cz/mistrovstvi/
http://www.polesport.cz/vstupenky/
http://www.polesport.cz/sponzori/
http://www.polesport.cz/partneri/
http://www.polesport.cz/porota/
http://www.polesport.cz/soutezici/
http://www.polesport.cz/info/
http://www.polesport.cz/galerie/
http://www.gympole.com/


(http://www.poledancevysehrad.cz/)Pole dance

Vyšehrad (http://www.poledancevysehrad.cz/) 

Stříbrný sponzor
Pole dance Vyšehrad je spíše rodinné studio preferující domácí atmosféru. Náš stálý tým lektorek je tu pro
lidi, kteří hledají místo, kde se budou cítit dobře bez ohledu na jejich současnou fyzickou kondici.
Pole Dance je sport.                  Pole Dance je fitness.                  Pole Dance je tanec.

 

(http://www.dragonflybrand.com)Dragonfly

(http://www.dragonflybrand.com)

Stříbrný sponzor
Premium quality clothing for sweaty workout.

 

TN.cz (http://www.tn.cz)
Zpravodajský portál televize Nova TN.cz je zaměřen na aktuální události
z České republiky i ze světa a svým obsahem rozšiřuje a doplňuje
Televizní noviny. Čtenáři na webu najdou také videopřenosy z důležitých
domácích i zahraničních událostí a živé vysílání všech zpravodajských
relací. TN.cz však není jen zpravodajským webem, ale jeho návštěvníci tu najdou také zajímavosti ze světa
showbyznysu nebo spotřebitelské rady. Webové stránky jsou moderní a přehledné, jejich vzhled se
automaticky přizpůsobí kterémukoliv zařízení, ze kterého čtenář přichází.

 

http://www.poledancevysehrad.cz/
http://www.poledancevysehrad.cz/
http://www.dragonflybrand.com/
http://www.dragonflybrand.com/
http://www.tn.cz/


THE POLE

(http://www.agmdesign.it/en/sports-equipment)
THE POLE je značkou Agmdesign.it zaměřenou na projektování a výrobu příslušenství pro vzdušnou
akrobacii.

THE POLE zboží je vyráběno výhradně v Itálii z bezpečných materiálů s povrchovou úpravou s evropskou
certifikací výrobního procesu.

V jejich nabídce najdete taneční tyče na míru (velkou výhodou je nastavitelná výška pro případy umístění
tyče na jiném místě), volně stojící taneční tyče (nejlehčí a přenosné tyče, dokonce tyče s gumovým
povrchem, které jsou vhodné pro vystoupení s oblečením) a nářadí pro vzdušnou akrobacii (akrobatické
šály a podpěry, akrobatické obruče, čínské cirkusové tyče) a speciální skupinu obsahující personalizované
produkty a limitované edice.

Pouze 20 minut jízdy od mezinárodního letiště Orio Al Serio (Milán, Itálie) si do „továrny na tyče“ můžete
přijít prohlédnout novinky, popovídat o vašich požadavcích a před samotnou koupí vyzkoušet produkty, zda
Vašim požadavkům odpovídají.

 

Slam.CZ (http://www.slam.cz)
Reklamní agentura, která již svým názvem vyjadřuje energii a údernost,
se kterou realizuje projekty svých klientů, ať už se jedná o grafický
design, vlastní reklamní výrobu, produkční tisk nebo tvorbu online
aplikací. Společnost poskytuje fullservisní služby pro jednotlivce, firmy a
velké společnosti v České republice i v zahraničí. Dobrých výsledků dosahujeme tvrdou prací, precizností,
individuálním a empatickým přístupem k zákazníkům. Díky nám bude Vaše podnikání lépe vidět.

 

(http://z-show.cz/)Z-show (http://z-

show.cz/)
Zshow je týmem profesionálů, kteří se sešli s jediným cílem – vytvořit exkluzivní
show, programy a doprovodné akce na eventy a události rozličného formátu a
typu. Naším cílem je vytvořit show, která diváky skutečně nadchne. Základem naše práce je individuální
přístup ke každému zákazníkovi a snaha realizovat něco zcela jedinečného.

Jsme tanečníci, gymnastky, modelky a modelové, choreografové, režiséři, technici a dokonce fakíři, kteří
rozumí svojí profesi a můžou se pyšnit mnohaletými zkušenostmi práce ve svém oboru v oblasti event akcí
nejen v České republice, ale i v zahraničí!

http://www.agmdesign.it/en/sports-equipment
http://www.slam.cz/
http://z-show.cz/
http://z-show.cz/


Zshow Vám nabízí ozdobit svoji oslavu exkluzivními show a programy, které nemají v ČR obdoby – ohnivé
pyrotechnické artshow, světelné taneční gymnastické show, pyrotechnické show, a jiné.

 

D.U.K. H&C

(http://www.dukhc.cz/mzdova-

evidence-praha)
Účetní firma s více než dvacetiletou praxí a více než 60 spokojenými zákazníky, která si zakládá na
individuálním přístupu a budování dlouhodobých vztahů se svými klienty stejně jako na vzdělávání svých
zaměstnanců a vysoké profesionální úrovni poskytovaných služeb. Řídí se především filosofií, že „na
začátku není malých klientů“ a „úspěch klienta je i naším úspěchem“. S převážnou většinou klientů
spolupracují od jejich vzniku. Firma nabízí komplexní služby včetně zastupování na patřičných úřadech,
daňová optimalizace je samozřejmostí, první konzultaci poskytují zdarma.

 

Agentura Fotoservis

(http://www.agfoto.cz/)
Profesionální fotoslužby v ČR.

 

(http://www.maniafitnesswear.com/)

Mania fitness wear

(http://www.maniafitnesswear.com/)
MFW je mladá firma a nová česká značka sportovního oblečení. První kolekci inspiroval převážně pole
dance, ale oblečení je vhodné i na jógu, fitness, tanec, zumbu, twerk a jiné sporty. Oblečení je navrhováno
tak, aby bylo nejen funkční, ale zároveň podtrhovalo ženskou krásu. Jedná se o kvalitní produkty, které
vznikají výhradně v ČR za férových podmínek. Modely vždy drží krok s aktuálními módními trendy.

http://www.dukhc.cz/mzdova-evidence-praha
http://www.agfoto.cz/
http://www.maniafitnesswear.com/
http://www.maniafitnesswear.com/


V oblečení Mania se budete cítit dobře bez ohledu na to, jestli se sportem teprve začínáte nebo zda máte
dokonalou postavu. Kromě sportovního oblečení nabízí značka Mania i další doplňkové produkty. Například
tekuté magnézium – Divine grip, které poskytuje nejen výbornou podporu při cvičení, ale navíc je vyráběno
ekologicky.

 

(http://www.polemovebox.com)Pole

Move Box

(http://www.polemovebox.com)
Pole Move Box je snadno použitelný nástroj pro pole dance studia a pro domácí procvičování, kde všech
500 karet je pojmenováno a označeno úrovní obtížnosti. Prvky představeny slavnými pole dance umělci
jako: Anastasia Skukthorova, Evgeny Greshilov, Marion Crampe, Hanka Venselaar a mnoho dalších. Od
prvního vydání se díky spolupráci s IPSF, IPDFA a Fawnia Dietrich lehce změnila jména na kartách, aby
byla co nejvýstižnější.
Pole Move Box může být použit pro všechny úrovně pokročilosti! Od jednoduchých prvků a spinů pro
začátečníky až po velmi pokročilé prvky pro profesionály. Kombinujte karty a popusťte uzdu své fantazii –
objevíte ty nejpřekvapivější choreografie!

 

Pole Mania (http://www.pole-

mania.com/magazine/) 
První a jediný český časopis nejen o pole dance – pro všechny pole maniaky!

Pole Mania vychází od října roku 2013 a přináší svým čtenářům novinky s pole dance světa, stejně tak jako
články týkající se zdravého životního stylu a všeho, co mladé aktivní ženy zajímá.

 

(http://www.trixis.cz/)TRIXIS

(http://www.trixis.cz/)
TRIXIS – 3D animační studio – se zabývá počítačovou 2D a 3D grafikou se
specializací na produktový design, a to od koncepčního návrhu, přes tvorbu
fotorealistických modelů až po animace. Využití v marketingu a propagaci zde
má velmi široké možnosti.

Zviditelnění Vašeho produktu nebo značky pomocí počítačové 3D grafiky je nejen efektní, ale nabízí
možnosti ztvárnění, které jsou tradičními technikami  příliš komplikované nebo nejsou vůbec možné. Kromě
realistických vizualizací, lze vytvořit i multimediální zpracování v podobě animovaných videosekvencí. Vaše

http://www.polemovebox.com/
http://www.polemovebox.com/
http://www.pole-mania.com/magazine/
http://www.trixis.cz/
http://www.trixis.cz/


prezentace na trhu tak dostane profesionální a kvalitní podobu.

 

Europoles

(http://tanecnityce.cz/)
Internetový obchod Europoles, první obchod s profesionální
tanečními tyčemi a doplňky pro pole dance na českém a slovenském trhu. Nakoupíte vše na jednom místě:
profesionální taneční tyče na doma i do studia, oblečení, výuková DVD a knihy, kosmetiku na kůži i tyč, ale i
šperky a speciální makeup.

 

Lokalizační záchranná služba ČR

(http://www.kde.je)
Zdravotnický dozor a asistenci provádí zdravotnické zařízení GERIATRICUS
z.s. a SPOLEK PRVNÍ POMOCI.

Vedle kvalifikované zdravotnické asistence na veřejných i privátních akcích,
zajišťují v rámci spolupráce oba spolky provoz Lokalizační záchranné služby ČR, která zajišťuje jak
monitoring osob v ohrožení zdraví a/nebo života, tak jejich případnou lokalizaci v terénu. Díky této službě
se Vám nemůže stát, že Vás bude v případě Vaší nouze IZS dlouze dohledávat.

Další činností obou sdružení je pak vzdělávání v první pomoci se zaměřením na žáky autoškol a řidiče,
kteří se účastní zážitkového kurzu První pomoci pro řidiče, aby byly připraveni prakticky a tím ztratili
případný ostych před poskytnutím PP.

Lokalizační záchranná služba ČR je oficiálním partnerem projektu Ministerstva vnitra ČR – Pomozte mě
najít včas – Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech.

 

Bikram Yoga Prague

(https://www.bikramyoga.cz/)
Bikram Yoga je moderní dynamické cvičení, které Vás dostane. Je to původní hot joga – životní styl se 40
letou tradicí a výsledky po celém světě, který Vám předáváme přesně v té formě, v jaké nám byl svěřen.

Lekce Bikram Yogy je dynamický 90ti minutový program 26 poloh Hatha jogy (fyzické jogy) a dvou
dýchacích cvičení, který se praktikuje v sále vyhřátém na 42 °C. Je to vědecky sestavená metoda
stlačování, protahování a posilování, kterou se stimulují všechny systémy lidského těla. Každá z těchto
poloh systematicky připravuje tělo na polohu následující, pořadí se nikdy nemění.

http://tanecnityce.cz/
http://www.kde.je/
https://www.bikramyoga.cz/


Po odcvičené lekci se cítíte jako znovuzrození. Bikram Yoga má silné detoxikační účinky na lidský
organismus a působí pozitivně na psychiku. Aktivní formou zbavuje lidské tělo škodlivých látek, odbourává
stres a dodává energii. Pravidelným cvičením Bikram Yogy efektivně zformujete svou postavu a posílíte
svalstvo v celém těle. Cvičením v teple dochází k efektivnějšímu spalování kalorií a tuk mizí.

 

(http://www.tancelar.cz)Tancelář

(http://www.tancelar.cz)
Tancelář je olomoucké taneční studio manželů Páťalových založeno v roce 2014. Nabídka kurzů je opravdu
široká, vyučuje se zde pole dance, klasický balet, contemporary, jazz, dancehall, afro, twerk, waacking,
MTV dance, trénink flexibility, kruhový trénink a na své si zde přijdou jak dospělí, tak i děti.

Tancelářskou specialitou je propojování pole dance s jinými tanečními disciplínami ve speciálně
zaměřených lekcích Pole Ballet a ContemPole. Velmi hrdí jsou také v Tanceláři na dětskou a juniorskou
pole dance sekci.

 

Pole Heaven

(http://www.poleheaven.cz/)
Nově otevřené taneční a pohybové studio v Praze disponující dvěma
sály – v jednom probíhají taneční a fitness lekce jako je například
orientální tanec, zumba, jóga, ADK, kruhový trénink a další. Druhý
sál je vybavený 8 tanečními tyčemi značky Gympole o délce téměř
4,5 metru s unikátním patentem přepínání mezi statickým a spinovým režimem během několika vteřin a
bez použití jakéhokoliv nářadí. Ve studiu je také prostorný dětský koutek, kde si klientky mohou nechat
pohlídat své děti během lekce zdarma.
Pole dance vyučuje mistryně České republiky v pole sport 2014 v kategorii profesionálů Alexandra
Kalousová a její tým lektorek.

 

Absolutum Boutique Hotel****

(http://www.absolutumhotel.cz/)

http://www.tancelar.cz/
http://www.tancelar.cz/
http://www.poleheaven.cz/
http://www.absolutumhotel.cz/


DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SPONZORŮM A PARTNERŮM

 (https://www.facebook.com/forallpolemaniacs/)

 (http://pole-mania.com/ )

 (http://www.polemovebox.com/)   (http://www.a-it.cz/)

 (http://www.kde.je/)   (http://tancelar.cz/)

(http://www.absolutumhotel.cz/)Absolutum Boutique Hotel je
nově zrekonstruovaný hotel v Praze se stylovou restaurací
Fresh Restaurant Salut, konferenčním centrem a wellness studiem.

Pokud soutěžíte na Mistrovství České republiky v pole sport 2015 máte nárok na speciální slevu na
ubytování v tomto hotelu (http://www.polesport.cz/info/).

Rezerovat pokoj si můžete prostřednictvím emailu: novota@absolutumhotel.cz
(mailto:novota@absolutumhotel.cz)

 

A-it řešení (http://www.a-it.cz/)
Dynamicky se rozvíjející firma s mnohaletou zkušeností v oboru
informačních technologií, která vznikla díky skupině lidí se společným
zájmem a zápalem pro tuto oblast. Snaží se, aby zákazníci viděli v oblasti IT potenciál konkurenční výhody
a nebáli se investic a inovací v této oblasti.

https://www.facebook.com/forallpolemaniacs/
http://pole-mania.com/
http://www.polemovebox.com/
http://www.a-it.cz/
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 (http://www.dragonflybrand.com/)

 (http://www.tanecnityce.cz/)

 (http://poleheaven.cz/)

 (http://www.poledancevysehrad.cz/)

 (http://www.gympole.com/)

 (http://www.agmdesign.it/en/sports-equipment)

 (http://www.trixis.cz/)

 (http://www.absolutumhotel.cz/)

 (http://z-show.cz/)   (http://slam.cz/)
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http://www.gympole.com/
http://www.agmdesign.it/en/sports-equipment
http://www.trixis.cz/
http://www.absolutumhotel.cz/
http://z-show.cz/
http://slam.cz/
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MADE ON PERFECT PLANET (http://perfectpla.net)

https://www.bikramyoga.cz/
http://tn.cz/
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