
 
 

ZPRAVODAJ 
 

29. 4.– 1.5.. 2016 PRAHA Czech Dance Masters 
                      Zemské kolo tane čních formací CDO  

SH Slavia Praha, Vladivostocká 1460/1, Praha 10 
 
Dobrý den všem,  
zasíláme Vám zpravodaj, který by Vám měl pomoci orientovat se v průběhu a organizaci nadcházející soutěže   
 
Letošní ročník se koná  v basketbalové hale SK Slavia Praha. Mnozí z Vás prostor znají z předešlých soutěží.  
To nám snad pomůže k lepší orientaci. 
Prosíme, aby vedoucí souborů měli v pořádku připravené všechny potřebné dokumenty, aby vše proběhlo dle plánu.  
Dále prosíme naplánujte svůj příjezd na soutěž s dostatečným předstihem, aby jste vše stihli i v případě časového posunu.   
S pořadím kategorií se může hýbat pouze ve vážných případech.  
Posuny vpřed, ale i vzad však nejsou vyloučeny. Děkujeme za pochopení. 
Věnujte pozornost před soutěží, ve čtvrtek 28.4., aktuálnímu harmonogramu akce. 
 
Doprava do místa konání sout ěže:  

- autem -  GPS 50.0687472N, 14.4775797E 
- https://mapy.cz/zakladni?x=14.4797148&y=50.0685924& z=17&q=SK%20SLAVIA%20pRAHA%2C%20vLADIVOSTOCK%C3%81% 2

010 
 

Parkovišt ě před zimním stadionem je placené. Je dobré zajet do u lice Na Hroud ě nebo parkovat v okolí.  
Praha je placená zóna a parkovací místa jsou omezen á. 
Za  halou za parkovací závorou je malý po čet  parkovacích míst - tedy v areálu atletických sp ortů SK Slavia.  

- Autobusem  je pak nejlepší zajet před halu,  na parkoviště hokeje nebo do ulice Na Hroudě a pak s autobusem musíte odjet.   
 
Pokud si přivezete kulisy dodávkou bude Vám umožněn vjezd k místu vyložení kulis přímo před zadní vchod a místo k uložení kulis.  
Pouze na dobu vykládky - MAX. 20 MIN. Poté musíte odjet.     Totéž platí pro nakládku kulis po soutěži. 
Dbejte pokyn ů obsluhy parkovišt ě. 
 
V místě konání není možné parkovat autobusy, ani s nimi ne ní možné zajet  za parkovací závoru areálu atletick ých sport ů. 
 

-  MHD .  zastávky autobusů a tramvají - Kubánské nám nebo V Olšinách 
 
VSTUP NA SOUTĚŽ: 
Cena vstupného je 200,- Kč 
100,- Kč pro ZTP a školní děti do 15 let 
Zdarma pro předškolní děti a seniory +70 let 
 
Pro diváky je určen vstup přes foaye (1.patro) - vstup vedle vchodu k bazénu po železných schodech do 1. patra, kde je i pokladna a platí se zde 
 i startovné.  
 
Vedoucí klubu zaplatí startovné na stejném místě, vyzvedne si pásky pro tanečníky a doprovod a poté s tanečníky odejde do šaten  
zadním vchodem okolo fitness centra.   
 
Vchod v p řízemí  před bazénem, není ur čen pro vstup na sout ěž a nikdo se tudy na sout ěž nedostane. 
 
Přímo na povrch haly je možno jít jen ve sportovní ob uvi.      
 
Rodi čům a divák ům je vstup na plochu zakázán.   Vstup na plochu je možný pro tyto osoby pouze ke stánku  DANCEPHOTO.  
 
NENÍ MOŽNÉ TRÉNOVAT V PROSTORU PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU A NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH. 
 
Občerstvení : 
V hale je pro Vás připraveno bistro ve foye.            V okolí hal\ množství restaurací a  obchodů 
 
Na soutěži bude zdarma možnost fotografovat i natá čet, ovšem bude zde fotografovat i p. Krupička, je možno se s ním domluvit na vyfocení 
Vašich formací nebo dětí. Rovněž zde bude opět ivideos.cz, kteří natáčí profesionálně vše na DVD z nejlepšího běžně nedostupného místa na hale 
a bude možnost si ho objednat na e-shopu www.ivideos.cz Video pak přijde poštou na Vaši adresu.  
Kapacita šaten pro sout ěžící  a prostor pro rozcvi čení je více než dostačující.       Prosíme všechny o dodržování po řádku!!!  
Soutěž bude probíhat dle harmonogramu , který jste již dostali nebo je ke stažení na www.czechdance.org, porada vedoucích (není povinná) 
bude dle harmonogramu. Ostatní podrobnosti o nástupu atd. se dovíte právě na poradě vedoucích. Kdo přijíždí až později, může pro informace 
kontaktovat vedoucího soutěže, David Nováček   603380611 nebo předsedkyni poroty  -  Dana Klasová  604935655.  
 
Těšíme se  na Vás  

 za BDS Dana Klasová 604935655 

 


