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POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - UHELNA – CLUB & RESTAURANT – ŠTEFÁNIKOVA 18/25. PRAHA 5

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, vážení tanečníci,
Velice se Vám všem omlouváme, za problémy, ale club DCS byl bohužel nečekaně uzavřen a neprobíhají zde
žádné akce ani běžný provoz. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni velice rychle najít náhradní prostor.
Věříme, že právě UHELNA bude pro Vás příjemným místem pro konání soutěže tohoto typu.
Club UHELNA je moderně rekonstruován ze starých sklepních prostor a nabízí výbornou akustiku a perfektní
zvuk. Konají se zde skvělé koncerty apod.
Je zde velice příjemná stylová restaurace, která bude otevřena od 11:00 a nabízí mimo jiné bezlepkové pokrmy.
Prostory klubu jsou omezené a nemají šatnové zázemí jako sportovní haly, proto Vás žádáme
o dodržení několika omezení:
- DO KLUBU SE NESMÍ NOSIT VLASTNÍ NÁPOJE
Na oplátku má pro Vás klub připravenu nabídku 0.5 l i 1,5 l lahví s pitím nebo postmix 0.3 l za velice
příznivou cenu 15,- Kč a samozřejmě řadu běžných nealko nápojů.
Kávu a jídlo si můžete dát v restauraci.
- V klubu je málo místa a proto jsme pro Vás připravili improvizovanou šatnu a usměvavou slečnu
šatnářku, která Vám ZDARMA uschová kabáty, bundy a batohy nebo tašky.
- V okolí místa konání je restaurace a bezpočet všech možných fast foodś, a nákupních možností.
Jak se k nám dostanete:
Adresa: Štefánikova 18/25,Praha 5
http://www.uhelna.com
mapy:https://mapy.cz/zakladni?x=14.4035878&y=50.0744262&z=17&source=firm&id=12833143&q=UHEL
NA%20Club%20%26%20Restaurant
GPS: 50.0746258N, 14.4035878E
Doprava :
metro B: stanice Anděl, směr Újezd (5 min pěšky)
stanice tramvaje: Arbesovo náměstí / 6 / 9 / 12 / 20 / noční spoje: / 58 / 59
V bezprostřední blízkosti klubu je OC ANDĚL, kde se v neděli dá 5 hodin parkovat zdarma.
Další parkovací, placená zóna je přímo naproti klubu na rohu ulic Štefánikova a Matoušova a dále v ulici
Matoušova.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte jednatelku společnosti BDS Academy Praha, Dančču Klasovou
GSM 604935655, dana.klasova@seznam.cz
Přejeme všem hodně sil a radosti z tance.
Těšíme se na Vás v Praze team BDS Academy

