
Upozornění:  

pokud budete chtít přijet na soutěž až                 

po jejím zahájení, jste povinni být na soutěži 

připraveni minimálně 2 hodiny před                     

plánovaným začátkem vaší disciplíny            

dle zveřejněného harmonogramu. 

GRATULUJEME K POSTUPU!                        

Těšíme se na Vaše úžasné výkony :-) 



Upozorňujeme, že startovné na MČR GRAND FINÁLE CZECH DANCE MASTERS v Praze ve dnech 
23.- 26. 5. 2019 se hradí předem, na účet 43-1240750227/0100, jako VS uveďte identifikační číslo 
CDO vašeho kolektivu, do poznámky název kolektivu a startovné. 

Platba musí být shodná s částkou uvedenou v přehledu startovného a příspěvků krátkodobých členů             
k termínu uzávěrky prezence! Na přeplatky oproti aktuální částce v přehledu startovného nebude brán 
zřetel, proto platbu proveďte až po odprezentování vašich soutěžních jednotek!! 

Platba musí být provedena za celý kolektiv a není tedy možné, aby za jednotlivé tanečníky přicházely 
samostatné platby! Upozorňujeme, že na takto provedenou platbu nebude brát zřetel!!! Na soutěž je 
nutné přinést doklad – potvrzení – o provedené platbě!! Hotově v den konání soutěže tyto platby                 
nebudou možné! 

Počty budou stanoveny dle počtu vašich tanečníků na den, tedy takto: 20 tanečníků = 1 vstup zdarma, 
každých dalších započatých 20 tanečníků další 1 vstup zdarma. Pro příklad: Čtvrtek: máte přihlášeno 
61 tanečníků, dostanete 4 pásky (identifikátory) navíc. Pátek: máte přihlášeno 39 tanečníků, dostanete 
2 pásky (identifikátory) navíc. U vícedenních soutěží má každý soutěžící mladší 18 let nárok na volný 
vstup po celou dobu soutěže.

STARTOVNÉ 

VOLNÉ VSTUPY 

Na stánku CDM u vchodu dostanete ROZPIS PŘEVLÉKÁREN a na základě dokladu o zaplacení   

startovného obdrží vedoucí klubu identifikátory pro tanečníky .Tyto identifikátory je třeba si před   

vstupem umístit na ruku. Páska musí být přilepena pevně kolem zápěstí. V opačném případě bude     

naše bezpečnostní služba pásky vyměňovat a tím se budou tvořit fronty u vstupu.                                                                  

UPOZORNĚNÍ: taneční i divácké identifikátory jsou nepřenosné.                                                                         

Poškozené identifikátory ( např. slepené izolepou) jsou neplatné!  

IDENTIFIKÁTORY 

VSTUPNÉ 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ: Jednodenní vstupné /27.5. včetně GALAVEČERA/ 200,- Kč 

  Čtyřdenní vstupné 500,- Kč 

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ: (pouze jednodenní) - 6-14 let, důchodci, ZTP. 150,- Kč 

VSTUP ZDARMA: děti do 5 let.   

OSOBNÍ VŮZ, TRANZIT: 40 min. zdarma, každá započatá hodina 40,- Kč. Celodenní parkovací lístek 

200,- Kč/24h. KAMION, AUTOBUS : 45 min. zdarma, každá započatá hodina 100,- Kč. Celodenní                

parkovací lístek 600,- Kč/24h.  

PARKOVÁNÍ 

Rekvizity bude možné do pravého křídla přinést bočním vchodem, který je vyznačen v mapce.      

Do středního křídla pak hlavním vchodem,  který vede přímo do této části Průmyslového paláce.  

Uložení rekvizit na více dní bude v naléhavých případech možné. Prosíme o co nejúspornější    

uskladnění. 

Rekvizity bude možné nechat také v zaparkovaných autech,  kdy je však nutné u osobních aut a                 

tranzitů zaplatit parkovné 200,- Kč/den u kamionů a větších aut pak 600,- Kč/ den.  

Auta s kulisami mohou zastavit u bočního vchodu pravého křídla Průmyslového paláce /bude označen/ 

– zde vynesete kulisy a poté zaparkujete na vyznačeném parkovišti.  

Osoby, které budou nosit kulisy do prostor Průmyslového paláce musí mít již zaplacené                  

vstupné – identifikátor na ruce!  

 

KULISY 



OBČERSTVENÍ 
K dispozici vám budou stánky s rychlým občerstvením - bagety, chlebíčky, párky v rohlíku,                                    

dezerty, koláče, zmrzlina, ledová káva, popcorn, různé nápoje apod., ve foyer Průmyslového paláce.  

OBJEDNÁVKY TEPLÝCH JÍDEL  

Restauraci s občerstvením a objednanými TEPLÝMI JÍDLY najdete na balkóně ve středním křídle                
Průmyslového paláce. K platbě objednané stravy vám bude k dispozici kancelář, kterou najdete vedle 

restaurace na  balkóně ve středním křídle. Kancelář bude označena nápisem:                                               
CZECH DANCE MASTERS 2019  -  Platba teplých jídel :-)!    

    Objednávkové listy naleznete v příloze mailu.                              
Objednávky zasílejte na                                                               

mezinarodniusek@czechdance.org                                              
kontakt pro případné dotazy                                                                

Veronika Klimešová 773 997 061                                           
POZOR! Okolní restaurace v areálu výstaviště                                 

jsou v rekonstrukci. 

TEPLÉ JÍDLO CENA 

Hovězí vývar s masem a nudlemi 35,- Kč 

Bramborová polévka 35,- Kč 

150g Kuřecí řízek, vařený brambor 135,- Kč 

150g Kuřecí soté se zeleninou, rýže 130,- Kč 

300g Boloňské špagety 105,- Kč 

300g Noky ve smetanové omáčce s listovým 
špenátem a parmazánem - vegetariánské 

95,- Kč 

150g Mleté masové kuličky v rajčatové omáčce 
s těstovinami 

110,- Kč 

300g Těstovinový salát s tuňákem 120,- Kč 

300g Salát CAESAR s kuřecím masem a krutony 130,- Kč 

300g Řecký salát se sýrem a olivami 110,- Kč 

čtvrtek pátek 
TEPLÉ JÍDLO CENA 

Kuřecí vývar s masem a nudlemi   35,- Kč 

Frankfurtská polévka   35,- Kč 

150g Kuřecí řízek, vařený brambor 135,- Kč 

150g Mletý holandský řízek se sýrem,                                     
bramborová kaše 

115,- Kč 

150g Kuřecí kostky na paprice, rýže 110,- Kč 

300g Zapečené těstoviny quattro formaggi  95,- Kč 

150g Svíčková na smetaně, houskový knedlík 130,- Kč 

300g Těstovinový salát s tuňákem  120,- Kč 

300g Salát CAESAR s kuřecím masem                        
a krutony 

 130,- Kč 

300g Řecký salát se sýrem a olivami  110,- Kč 

sobota neděle 

GARANCE TEPLEHO JÍDLA  PO CELÝ DEN POUZE NA OBJEDNÁVKU! 

TEPLÉ JÍDLO CENA 

Hovězí vývar s masem a nudlemi   35,- Kč 

Brokolicový krém   35,- Kč 

150g Kuřecí řízek, bramborová kaše 135,- Kč 

150g Krůtí steak se smetanovým houbovým                   
přelivem, americké brambory 

140,- Kč 

150g Smažený sýr, vařené brambory, tatarská 
omáčka 

110,- Kč 

300g Ovocné knedlíky s tvarohem, cukrem                       
a máslem 

95,- Kč 

150g Hovězí guláš, houskový knedlík 120,- Kč 

300g Těstovinový salát s tuňákem  120,- Kč 

300g Salát CAESAR s kuřecím masem a krutony  130,- Kč 

300g Řecký salát se sýrem a olivami  110,- Kč 

TEPLÉ JÍDLO CENA 

Kuřecí vývar s masem a nudlemi   35,- Kč 

Gulášová polévka s pečivem   35,- Kč 

150g Kuřecí řízek, bramborová kaše 135,- Kč 

150g Hamburská vepřová plec,                                  
houskový knedlík 

120,- Kč 

300g Špenátové lasagne 95,- Kč 

150g Pikantní kuřecí nudličky na zelenině, rýže 110,- Kč 

150g Noky ve smetanové omáčce s listovým 
špenátem a kuřecím masem 

115,- Kč 

300g Těstovinový salát s tuňákem  120,- Kč 

300g Salát CAESAR s kuřecím masem                              
a krutony 

 130,- Kč 

300g Řecký salát se sýrem a olivami  110,- Kč 

PŘEHLED MENU: 

mailto:mezinarodniusek@czechdance.org%0b


CR Production vám přináší internetovou videotéku z 

taneční tour Czech Dance Masters. Začněte sledovat 

videa právě teď na crproduction.eu. 

Vaše soutěžní hudba bude stažena z uploadu. Vždy je nutné mít s sebou fyzicky na                

soutěži také náhradní zvukový nosič s hudbou!  

Firma DANCEPHOTO tu pro vás bude se svým 

fotokoutkem, kde budete mít možnost si po celé 

čtyři dny objednávat fotky, ale i zdarma zapůjčit 

současnou hitovku Fujifilm Instax. 

HUDBA 

STÁNKOVÝ PRODEJ 

DANCE PHOTO - fota, instaxy k zapůjčení                            

SPARROW  - oděvy,bižu, kosmetika,  

ANTEPRIMA  - oděvy s potiskem CDM  

LALAVOOM - stylové sportovní oděvy                          

BUBBLE TEA 

MAPA AREÁLU 

UBYTOVÁNÍ 

Kdo z Vás má zájem o levné ubytování formou spaní                  

v tělocvičně kontaktujte: 

mezinarodniusek@czechdance.org                                              

kontakt pro případné dotazy                                                                

Veronika Klimešová 773 997 061                                            

http://crproduction.eu
mailto:mezinarodniusek@czechdance.org%0b


STREET FORMACE/nominace z MČR BEAT STREET/ – 3x dětská, 3x juniorská, 3x dospělá                                                                  

ART FORMACE/nominace z MČR PRAHA/- 2x dětská, 2x juniorská, 2x dospělá                                                                                    

DISCO FORMACE/nominace z MČR PRAHA/- 2x dětská, 2x juniorská, 2x dospělá                                                                                   

TAP FORMACE/nominace z MČR PRAHA/ – 1x dětská, 1x juniorská, 1x dospělá                                                                                     

BELLY FORMACE/nominace z MČR PRAHA/ – 1x dětská, 1x juniorská, 1x dospělá                                                                            

COUPLE FORMACE/nominace z MČR PRAHA/- 1x dětská, 1x juniorská, 1x dospělá  

Mistři ČR STREET 2019 s nominací do TOP 30 - potvrdí svou účast na Galavečeru „Mistr mistrů“                              

do pátku 17.5. mailem nebo telefonicky. Kontakt: 773 997 053, spravniusek@czechdance.org                                                        
Poté Vám bude zasláno bližší info k proplacení výhry pro TOP 30 - 20 000,- Kč.                                            

Mistři ČR ART, DISCO, TAP, COUPLE, BELLY 2019 s nominací do TOP 30 potvrdí svou účast na                     
Galavečeru „Mistr mistrů“ v Průmyslovém paláci na stánku CDO u vchodu v den získané nominace.                     
Bližší info k proplacení výhry pro TOP 30 - 20 000,- Kč Vám bude zasláno ve středu 29.5.                                          

 16 - 18,00 - prezence na stánku CDO u vchodu do Průmyslového paláce, dostanete rozpis  
šaten, identifikátory pro tanečníky + 2 trenéry, zvukový nosič se soutěžní hudbou odevzdat 
u zvukaře. STARTOVNÉ SE NEPLATÍ! Parkování, vstupné, kulisy viz. str. 2 

 17,30 - 18,30 - prostorová zkouška pouze DVK /5 min./ v pořadí dle startovních čísel. 

GALAVEČER „MISTR MISTRŮ“ 26.5. 2019 / 19 - 22,00 

POSTUPY NA GALAVEČER „MISTR MISTRŮ“ 2019 
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