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Termín konání: 10. - 11. listopadu 2012 
 

Místo konání: Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 
 

Doprava: Hotel se nachází u stanice metra C Střížkov. Parkování na hotelovém parkovišti 
za 200 Kč/den nebo v přilehlých ulicích zdarma (není součástí zón) 
 

Jízdní řády MHD: metro: C  autobusy: 136 151 177 183 201 295  
 

Mapa: 

 
podrobnější mapa 
 

Časový 
harmonogram: 

prezence:   
schůzka kapitánů: 
1. kolo / 1. polovina: 
1. kolo / 2. polovina: 
2. kolo / 1. polovina: 
2. kolo / 2. polovina: 
3. kolo / 1. polovina: 
3. kolo / 2. polovina: 

sobota 9:30-10:00 
sobota 10:00 
sobota 10:15-12:39 
sobota 12:55-15:19 
sobota 15:35-17:59 
sobota 18:15-20:39 
neděle 9:15-11:39 
neděle 11:50-14:14 
 

Vedoucí turnaje: Jakub Kasprzak (mezinárodní rozhodčí z Polska) 
 

Rozpis zápasů: 
 
 

naleznete na webu 
 
 

http://www.janhotels.cz/duo-hotel-praha
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=993&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=136&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=151&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=177&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=183&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=201&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://jrportal.dpp.cz/jrportal/StopList.aspx?lc=295&zn=St%c5%99%c3%ad%c5%bekov&cu=332&n=20
http://mapy.idnes.cz/#zoom=0&pos=x:463315,y:5552853&map=praha&base=evropa&mark=x:483958,y:5514939&fs=1
http://www.msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=4603
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdHpCZzJjV3hDNXpRLTlGOS1TeW11ZEE
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Sestavy týmů:  1. celostátní liga 
 2. celostátní liga 
 3. celostátní liga (zatím neuzavřeno – uzávěrka 31.10.) 

 
Soupisky týmů 1. a 2. ligy byly uzavřeny k 15. 10. 2012. V případě žádosti o 
změnu či doplnění soupisek kontaktujte v souladu s propozicemi soutěže včas 
soutěžního referenta na mailu: vnulicek@gmail.com. Hráči neuvedení na 
soupisce nemohou k turnaji nastoupit. 
 

Informace 
k platbám: 

Startovné do ligy je ve výši 5500 Kč za tým (pro 1. i 2. ligu). Platí se převodem na 
účet ČBS (termín je 3 pracovní dny před prvním turnajem ligy 
tj. do středy 7. 11. 2012. 
Číslo účtu: 51-689240257/0100. 
Jako variabilní symbol uveďte číslo ligy a číslo týmu (viz rozpis zápasů nebo 
soupisky): např. tým  P. S. startuje v 1. lize pod startovním číslem 1, uvede tedy 
v. s. 101, tým Logik startuje ve 2.lize pod startovním číslem 3, uvede tedy v. s. 
203 apod. 
Pro upřesnění uveďte ještě ve zprávě pro příjemce, za jaký tým startovné 
platíte. 
V případě, že při prezenci nebude vaše platba na účtu ČBS jednoznačně 
identifikována, je nutno uhradit startovné na místě ve výši 6000 Kč. 
Všichni členové týmu (rovněž platí pro 1. i 2. ligu) musí mít rovněž uhrazeny 
členské příspěvky ČBS ve výši tzv. „soutěžního členství“, tj. 500 Kč resp. 250 Kč 
pro juniora (nar. v r. 1987 a později).  Členské příspěvky se platí prostřednictvím 
pověřeného člena klubu a odvádí je za každého člena klub. Doporučuji 
kapitánům všech týmů před začátkem ligy zkontrolovat, zda za jejich hráče klub 
příspěvky včas odvedl na účet ČBS. Kontrola bude prováděna při prezenci před 
1. turnajem ligy a hráči s nezaplacenými členskými příspěvky budou ze soupisky 
týmu vyškrtnuti. 

 
Propozice: 
 

Aktualizované propozice celostátní ligy jsou umístěny na webu ČBS. 

Ubytování: 
 

Hotel Duo nabízí zvýhodněné ubytování pro hráče během víkendu (noc z pátku 
na sobotu a ze soboty na neděli). Ubytování je možné zarezervovat zasláním 
rezervačního formuláře na mailovou adresu: hotelbooking@hotelduo.cz  
Jednolůžkový pokoj – 800 Kč 
Dvoulůžkový pokoj – 900 Kč 
Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou – 1 200 Kč 
Cenu ubytování jsou uvedeny za jeden pokoj a jednu noc, včetně snídaně, 
místních poplatků a DPH.  Platba: při příjezdu na recepci. 

 
Stravování a 
občerstvení: 
 
 
 
 
 
 
Speciální 
nabídka pro 
volný čas: 

V rámci hotelové nabídky mají hráči možnost využít zvýhodněného obědového 
menu (viz str. 3). Prosím nahlaste váš zájem o zvýhodněné menu před začátkem 
turnaje. Cena menu je 124 Kč. Toto menu se bude podávat v hotelové restauraci 
Formanka. Kromě restaurace Formanka je možné využít také bar v hotelovém 
Sportcentru.  
Během turnaje bude k dispozici chlazená voda z automatu zdarma. Ostatní 
nápoje viz nápojový lístek (viz str. 4). 
 
Pro pauzující hráče hotel nabízí zvýhodněné ceny do sauny, bazénu, posilovny – 
70 Kč za hodinu. K dispozici je také bowling za cenu 200 Kč/dráha/hodina. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdGVRR0VqWHFhVUtjd3Zldm00SUJodUE
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdC1TMkRyaW40WVgySlJMREFZRFBERWc
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdE5seEZZS2ZoSXZOaHJ3VzE2WHpDLWc
mailto:vnulicek@gmail.com
http://www.bridgecz.cz/ucbs/propozice/Propozice_cs_ligy_2012.pdf
http://www.bridgecz.cz/Nulda/Hotel_Duo_rezervace.pdf
mailto:hotelbooking@hotelduo.cz
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Jídelní lístek 

Obědové denní menu 

3 chody 

 

Sobota 10.11.2012 

Krupicová polévka s vejcem 
1. Moravský vrabec se zelím a houskovým knedlíkem 

nebo 
2. Špagety s tomatovou salsou a parmezánem 

Dezert/ovoce 

 

 CENA menu pro účastníky bridžového turnaje 

124 Kč 

 

         Jsme členem Jan Hotels. 

    We are member of Jan Hotels. 
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NÁPOJOVÝ LÍSTEK  
  

VÍNO z moravské oblasti – dle nabídky   

Bílé,červené     0,2   60,- 0,75     220,-   

 Více druhů vín – dle vinného lístku 

PIVO    

Gambrinus 10o    0,4      60,-  

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE  

Coca Cola / Fanta / Sprite / Tonic  0,2    40,- 

Minerální voda    0,33     30,- 

Juice  CAPPY     0,2    40,- 

TEPLÉ NÁPOJE  

Káva  Instant Espreso Douwe Egberts     30,-    

Čaj            30,-   

POCHUTINY 

Oříšky    40,-  Chips     50,- 

Slané tyčinky    40,-  Pistácie    50,- 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

Jsou k dispozici v lobby hotelu za hotelové ceny 
 

  


