
 

7. DUBNA 2018 
REGION PRAHA 
 
Zdravím všechny vedoucí klubu, choreografy, trenéry, tanečníky a 
rodiče! Už za chvíli se potkáme na regionálním kole Czech Dance 
Masters pořádané českou taneční organizací CDO! Letos se uvidíme 
„staronově“ na sportovní hale ARENA SPARTA, kterou mnozí z vás 
znají jako „Podviňák“. 

Těším se až uvidím nové choreografie i vás a abychom strávili 
příjemnou sobotu, tak zasílám tento informační bulletin, aby vše 
šlo jako po másle a vy se cítili dobře! J 

Bára Guzdková, organizátor 
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PARKOVÁNÍ A DOPRAVA 
Sportovní hala ARENA SPARTA je v obytné zóně a nenabízí tedy, co se týče parkování, velké zázraky. 
Hala sice disponuje malým parkovišťátkem, ale to z poloviny zaberu já pro technický a organizační 
tým a porotu. Doporučuji tedy využít parkoviště v obchodním domě Harfa, které je první 4 hodiny 
zdarma. 

Vedoucí klubu (max 2 auta) mají na propustu na parkoviště jisté! J Napište mi jméno a SPZ na email: 
b.guzdkova@gmail.com  

Hala je velmi dobře dostupné i MHD. 

– Metro trasa B, stanice metra Českomoravská, výstup do ulice Sokolovská (10 min) 

– Tramvaj linky 16, zastávka Divadlo Gong (3 min) 

VSTUPY A NÁVOZ REKVIZIT 
Vstup diváků a tanečníků je z předního/hlavního vchodu. V prostoru hlavního foyer se budou 
prodávat vstupenky i vydávat pásky pro tanečníky. 

Boční vchod od parkoviště bude sloužit k návozu rekvizit. Do haly s rekvizitou budou puštěny jen 
osoby, které budou mít na ruce pásku. 

Postup je tady jednoduchý – prvně si vyzvednu/koupím pásku, pak jdu vynosit rekvizity. :-) 
Prosím, rozšiřte tuto informaci hlavně mezi rodiče. Je to pak zbytečná komplikace a dohady hned na 
začátku. 

Pokud jste akční, můžete si přijet rekvizity vyložit už v pátek! Stavba haly bude probíhat od pátku, 
takže není problém si tam už něco vyhodit dopředu. Stačí se se mnou domluvit. J 

 

 

 



WORKSHOPY 
Jak jste možná (ne)četli v mém projektu k výběrovému řízení pro pořádání této 
akce, tak součástí regionálního kola jsou i workshopy pro tanečníky ZDARMA! 
Workshopy jsou s dvěma z našich porotců - Oscarem Aslundem ze Švédska, pro všechny 
tanečníky, kteří mají zájem o Disco Dance, - a s Katarinou "Chilli" Čiliakovou ze Slovenska, 
pro všechny zájemce o Hip Hop! 

Workshopy se uskuteční v neděli, 8.4.2018 v prostorech ZŠ Campanus v Praze. 

Adresa: Jírovcovo nám. 1782/1, 149 00 Praha 4-Chodov 

11:00 - 12:30 Disco s Oscarem 

10:30 - 12:00 Hip hop s Chilli 

Kapacita je 100 osob, jediné co musíte udělat je napsat si rezervaci za klub nebo klidně jen za 
tanečníka na email: veronika.klimesova.vk@gmail.com a mít pásku ze soutěže. 

Zatím dáme limit 10 osob za klub, aby se dostalo na všechny, kdyby byl ale zájem větší, takže to nějak 
vymyslíme a ráda vám vyjdu vstříc. J 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ INFO COMING SOON J 
  

 

Akce je pořádána za podpory hlavního města Prahy. 


