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vybrat zo

Tímto vám přodávrí.rra nabídku aa zájazd do Brón na
možrrostí.
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Brémy.
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Brémy něurecky BRE j'EN patří k něnockýn velkoměstůxn a rnaj í asi 700.000 obpa,
' spojeny se SeverŤIím nořen. T když nají dost daleko k
tel. Ustím ře$ Vesery (Lesun) jsou
přímémunoři' přesto jsou druhýrr největšín němaclqýnr přístavem. Jsou současně i hlavním
rrěstom stejnojrrenné nejmenĚí něrnecké spo1kovó republiky. hvní znínka o eristsnci města
ja už z B. století! !f.9e. v příštln roce vrátírne na znátá místa. Bude so opět hrát ve
stejnó nrěstskó ha]'e u h1avní}ro nádtaží, kde pořadateIé v roce 2006 uspořádali l3.i'ÍS s rekordnírni 3.559 hráěi. Esem našívýpravy tehd:r byl Stanislav Šnríd,]rterý vybojova| jedinou
zlrl v kat. ],Í8cS a stal se tak třetín našírrmistrenr světa! Bohužel nás Standa v loiskén roce
definitivně opustil.
P.o Šib"oičoí
t"''í. přihláš"k
rozhod].i
NEJPRVE vÁll
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hrát,

so tento
nrusíme se bohužel přizpůsobit!

chce

rne

t&-9-Ě.'l-:-lí-tgl{$t'-zguqll1-yl$lg-l-zl!!z-v;1!-vl.,p-z::.
Pořadatelé opět ornezi}i počet ričastníkůna 3.100 nráčů,z toho 1.?00 Němců.
Cenrr vkladů je 1]0 EUR pro hráče a J5 IUR pro rjoprovázg jíc í oqgbu. S}éva' n8' kterou zře.jně
slevu nemají a zůstává
puvoonl vKlao J) l!UÍ.
.].cn one ó.9.4'lz v Jaromerr. IJ..LU.ZJll v 'l.asPřihlašuite se
tn na

nově a

ne

ěžně telefo

rychle 'ý]rp
p
a ode
te
k je sioe }5.}1.2012' ale pořadatelé vyhrožují'
přihrášky mají přednost' proto se budone srražit poslat je už začátkorn }istopadu.
bu.ieme na

ne

itosti
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I pur,Iv16ÍIe pe-

inforrrativně sdělíte
tu.iste si
iezd do Brém.
partnera do
, ale noní to zatím podstatné.
ei!-q9]Íq9--Y!r,--EJEe91 a budsme se těšit rra vaše platby. Peníze zasílejte na účet:
Poštovníspořitelna ERÁ, Ruzha Lvnír, ?47 229 974/o3oo a přidě1er\ý tříčíse1.
ný var. symbol. Pokud bude potřeba uvádírr ještě: tsIC: CEKoCZPP IBA1i: CZ77 0300 0oc0 0002
472? 9974,
wŠln'lrgB 1. Í}íZEV Kě.
.Eráč 10 E1JR 2ý,4č
=
'/KLalY : nrac Lz> [Ulí = J.JUU'.KC zŇ.ÍzwÍ zÍlszlvz
Do ]5 EUR = 9ý),4Ó
]]o 4 EUR = lco'.Kč
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dohody.bychom s1ovenshim t'&sů'n
]ý-EUR' nejlépe
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přavádět EUR na Kč a zase zpět.
osobně na tuŤna'ji
}].10.2012 v Tišnově. Je totiž nesnyslen
Na tontéžturnaji bychorn převza1i i některýrn starším čes\ým hníěům,kteří nemají konta,
ěeské paníze v hotovosti.
Přapočet jsme stanovili t".'k, aby tan vznikla menší rezerva pro bankovní převod či pok1es koruny vůčiEUR.
Po ve].ni špatných zkušenostech ze Stockho1nu, s hráěi' kteří se přih1ásili
pozdě si dovo}íne upozornit, že_'pro.. !c4t91clé!-Eaěe. kte tL se přr-blésí
-po te14]-l]u..to_J9
2o12 můženpzařadit pouze do zájeBQq' a1e ořih1ášhla zaplacorlí vkladů sL qusí
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AIJIOBUSY

Rrídi bychonr do zájezdu zařadili dva autobusy. Jeden tradiční!Jablonec inÁ{'lně 80 osob, už u tohoto
Praba . Brémy a nwěrlž
počtu je zájezd dvěrra" autobusy uskutečniteJ.ný a nezyýšíse cana. v-riíreqq ]q34}lne}řli!.
počtu úěastníkůaž 120 osob se cena jeětě sníží.Douíejrm, že autobusy naplnínre, protože
utobus p1ně zaslouží!Oba autobusy by se
ezd bude
přání
přemístit
či doplnít. Pravděpodo
d1e
sjeli v Praze a cestujícímůžeme
v 9.o0 hodin z Brna. v 10.1 z JabLonoe a vo 12
',Ve I
hotel
pr]"pTaven
účas
Pro
všechny
odiezd
z
Prahy.
..--------------: _,
jo
tgrn. uDytovana
výhradně ve dvoulůžkovýchpokojích s konpletním sociálním zařízením a
pochopito1Rě se snídarr:í ve forně švédskéhostoIu. l&É9!lioi-!g!go'e- 3_'o" í. vzdálenost
Prah& - Brény je 620 kÍn a doba jízdy bude asi osrn až devět hodin.
Program zájezdu upřesníno, a1e prakticky jo všg jasné. v sobotu ve vožríjízda po Bróčerníchhodinách uu
ruích' dá1e a]ředitaco trenink a v 19,3o hodin se zúčastnímeslavnost[ího zahájení. Pon-

'
dě1í,úteqý,čtvrtekapáteksehraje.@,vzdá1onosthote1-hgrH'nb*ku,
na já z km. Ve středu je vo1ný a"''. pgjpffido

druhého největšího města Nómecka. v sobotu ráno opustíne hotel a po skončeníšanpionátu odjodgne domů asi ve 22'oO hodin' .tak. abychog- pi!!e-J.-i do Prahy v neděli '?:9. qof-3' 3ci''Eq]94..F9q4é-'a
'-_':_ ,:.í--:--.:\
do .Brna kol6m dgsa.te noolny.

.-Ňl

o]io,- Kč Sedm nocí v hotelu se snídBÍ!í.
?.7fl,- Kč Doprava do BIém a zpět. Dovoz 3x denně do herny, o}ružní jízda po Brérrrícha calodenní vý1et do Hanrburku. Ce.

na obou autobusů bude stejrr.í.
9.:?9g-K]t ce}kový zájezd
cana za autobus je zatín oríentaění,a1e já věřím' že budo nižší'je po.
chopiteIně odvislá od počtu přůlášených. r tek se dostáváme nimo vkladůh}ubokopod
I}p00r{". i{ysl.ímo si
ván

vnou cenu

Konc€n'

u a vyzve

oz

náníme

me

B)!El{D-!g

v letovóm řádu bobužet chybí

snezipřistánínvlti@s6cKŤraffpuIkt,žepo1etípouz€na

a nusí se létat

Hanburk. Pro riěastníky udólá okružníjízdu městen a dopraví jo do hotelů v
201 J a návrat v neděli 2.6.
buds v Eobotu 2
Brélnách autobusem. 0d1et z
1o dro do haliy.
Pro ubytování se nabízejí účastníkůrnna výběr tři hoto1y. !Ž!y_eejg-q!g
o osrn nocí ve tří}rvě z dičkových hot61ícb. Hotet Licbtsínn .je nejlepšía nejb}í"žeberny'ka,lo
sa_;ffi6 doóházot pě*y. Hot€1 Garden B'enan je vzdálen od herny 4,5 km a hote]" D€utscbo
Eicho dokoncg 7 kn. Z obou hotelů jo roožnédo borny dojížděttranrraj í či ],t{D. Ve všoch hote].ích se předpokládá ubytování ve dvou1ůžkovýchpoko.jích, jedno1ůžkový pokoj je mo žný
získat pouze v hotelích Garden Bremén a Deutsche Eich€.
v ceně zájezdu ja ješ
.
venu a odtud lodí na. os
o}ružníjízda i{anburken
!ENY: 7.5oo,-Kě l.etadlo Přa}Ia - HenbuÍk - kaha'
a doprava autobuseÍI Hamburk - Brémy. Eamburk.
l2.500'-Kč Osn nooí vo dvoulůžkovémpokoji pro o6obu' so snídanív

tTaso haha'

-

hotelu Lichtsinn.
lo.Ooo'-Kě Osm nocí vo dvoulůžkovémpokoji pro osobu' se snídanív
hotelích Gal.don Breman a Deutscho Eiotre.
t'.ooo'-Kč Osm nocí v jednotůžkovémpokoji, se snídanív hotelích
až 19.OO0,-Kě Garden Bremen 8' Doutsche Eicho' cona d1o vybavení.

-3c )91'J,9g!{l{É

V ceně ,aje,au jo
ostrov Helgoland.

H'ráĚ! a dqpro'vázt.Líc í ogqbJ pokud pce9tq;ii pgp9statně-'
ícb
noca
t0.2O12 nebo ub
Brenenhaven
do
ce}odenrrí
vý1et
autobusem
také středeční

rnq}rou

s! u

odtud

nás

lodí na

Ťeruríny přihtášek a p}ateb jsou riPlně ste.jné jako u zájgzdu.'B''.
Všechny zájezdy organizujo s našíspoluprací němgcká CK Troffpunkt 1n8.
Jiřího Vojtka s výjinkou autobusů u zájezdu ''A.'. rr1rr, ÍBn
a..C', budou vydány dodateěně
Ňa všec}'ny zájezdy pod písmeny
podrobné pokyny.
ZÁvťR

zem:í a

Vše
si pečlívěroznrysleto ! Berte v úvahu svů.j zdravotní stav, rodirrnó zá'
že se hra"je už ]:''once'rr května místo tradiěního června.
Pokud se rozhodnete' že pojedete, rrenochávejte nic na poslední chvíli'

takó to,

přihlašte se v

také včas zap1a{te !
jsrne
!i=cq .táó! 1.q !9ě9 \bd4é {9!bo-q!9!í. Podle této ne'bídky
naša
zvláště
na
ape1ujene
připraveni uspořádat.'oro íis ,áj.zi d1' ňšá}ió út, ěru.-Ťáňtotrát
tak
šanci'
v
skvělých
Ásiatek,
,]i
poěetn]ich
a
;ste
ženy. tento šanpionát.se buc]e lrrát bez
te rrrrínu a

Bgd9q9

využ ij to
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!

zájezdem spokojenj., a' žo 9e .vám Poi9@e
nut'i proFJam 5ude 1íbit! i.'iyslí.ne, že i cen.. zájezdu '''. |' nLŽe smě}e k. nkuŤovat í tém ' kte]"Í
si;voúTrTndlvíauá'ní cestování a budou mít kupu starostÍ navíc!

Přeiene všem šlastnécestování, h}avně zdraví a doufánre, Íe na zpáteční
cestu přibalíme .ještšnějekou nedai1i!
va1i ve ve1kó časovétísnr urěitě -jsme na
Je1ikož luto nabí'lku .isme
ezto
něco
mrěti. Prosín upozo'něte nás, na
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Lumír I]uzha
Na šuica 405^9
182 OO Praha 8
Ťel.:284 681 621
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c!Ťlk.v.ruzha soznan.cz

See you in Bremen!

