
INFORMACE K A-STYL SHOW 2018 
zkoušky a příchody účinkujících 

 

ZKOUŠKY NA SHOW 
 

 

 Zkoušky přímo v Home Credit areně jsou rozděleny do dvou dnů:  
1) sobota 16. 6. večer (týká se kurzů: aerobik A, MINI, FITNESS, Contemporary Panenky, Contemporary 

Juniorky + Hlavní C,  Contemporary Hope and Trust). Časy zkoušek – viz rozpis. V den samotné show pak 
tyto kurzy přicházejí k technickému vchodu až ve 12:15 – dopoledne zkoušku nemají. 

  

2) neděle 17. 6. dopoledne (týká se všech ostatních kurzů– viz rozpis). 

 

 Zkoušky jsou povinné. Na nikoho se nečeká, přijďte prosím včas. Svou případnou neúčast ze závažných 

důvodů dopředu omluvte lektorovi.  SRAZ JE VŽDY U TECHNICKÉHO VCHODU DO HOME CREDIT ARENY, tj. 

naproti centrálnímu parkovišti (ulice Máchova), ve spodní části arény! 

 

DEN SHOW 17. 6. 2016 
 

 Co s sebou: kostým vč. bot a doplňků, jídlo na celý den (lehké, energeticky bohaté – např. chleba, rohlíky, 
toast se šunkou, sýr, ovoce, zelenina, müsli, čokoláda, rozinky, hroznový cukr – žádné brambůrky, sladkosti, 
nic s majonézou atp.). 
 

 Dostatek pití! Neberte s sebou žádné cenné věci! 
 

 V neděli po příchodu na zkoušky již nebudou moci některé dětské kurzy opouštět arénu. Dozor dětí bude až 
do skončení show zajištěn. Budeme dbát na pitný a stravovací režim a na pobyt na čerstvém vzduchu. 
 

 Z důvodu velkého množství dětských tanečníků, jejich dozoru a organizaci nebude možné pouštět děti v 
průběhu show či o přestávce mezi rodiče. Pokud chcete své dítě v době přestávky pozdravit, bude to možné 
v prostoru před technickým vchodem do arény. Děkujeme za pochopení. 
 

 Zvláštní režim mají kurzy GYMNASTIKA ÚT, ČT a BALET 4-6 let a 7-10 let, kterých se netýká hlavní 
generální zkouška od 13,30h. (ti, mají zkoušku v neděli ráno a pak mají příchod až před samotnou show 
v 16:30 před technický vchod)! 
 

 Po skončení show si děti vyzvedávejte před technickým vchodem do arény. 
 

INFORMACE PRO DIVÁKY 
 

 DVD záznam ze show (video + foto) můžete objednávat (při objednávce je nutné také uhradit cenu) na 
recepci Centra nebo pak přímo v aréně v době konání show. Záznam bude k vyzvednutí na recepci A-styl od 
6. 8. 2018  – potvrzení  termínu si ověřte na www.astyl.cz. 
  

 Před zahájením show bude pokladna v areálu Home Credit areny (Rotunda) otevřena od 16h., vstupenky 
ale doporučujeme zakoupit v předstihu kdekoliv v síti Ticketpro (v prodeji sektory 104 až 107).  
 

 Show v neděli  17. 6. začíná v 17:00. Je rozdělena do dvou bloků, mezi kterými bude 20 minutová přestávka. 
Předpokládaný konec show je v 19:40. 
 

 
DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU :) 

Za A-STYL TEAM Lucie Jakubcová - vedoucí Centra 


