
Drużynowy turniej brydżowy

O puchar miasta Slavonic

Myśl przewodnia: 
Celem turnieju jest połączenie krótkich wakacji w interesującym miejscu, 

odpoczynku w przyrodzie i zwiedzania niezliczonych ciekawostek w okolicy z 
turniejem brydżowym ze wszystkim, co brydż oferuje :  duchem zespołowym, 
napięciem, walką o puchar dla zwycięzcy i przyjacielską grą w przyjemnym 
środowisku.

Termin:
30.4.-4.5.2008

Uczestnicy:
Zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od poziomu gry. We wstępnej 

kwalifikacji najlepsi zawodnicy zostaną oddzieleni od zawodników towarzyskich.

Program:
Program przygotowano dla 16 drużyn. W wypadku innej liczby drużyn program 

zostanie dostosowany do sytuacji, jednak czasy początku wszystkich rund pozostaną 
prawdopodbnie takie same. Wszystkie drużyny spotkają się w tylko raz, wyniki 
wzajemnych partii przenoszą się do grup finałowych.

Prezentacja i zakwaterowanie – w głównej sali turniejowej w hotelu Besídka w środę 
30.4. od 18:00 do 22:00 i w czwartek 1.5. od 13:30 do 15:30.
Czwartek 1.5. : kwalifikacja – 3 rundy, 14 rozdań każda, początki o godz. 16.,19. i 21.
Piątek 2.5. : finał/consolation – 3 rundy, 14 rozdań każda, początki o godz. 16.,19. i 21.
Sobota 3.5. :finał/consolation – 3 rundy, 14 rozdań każda, początki o godz. 16.,19. i 21.



Zakwaterowanie, opłaty, zgłoszenia

Tylko zawodnicy, którzy zamówili zakwaterowanie poprzez organizatorów mogą 
uczestniczyć w turnieju. Można przyjechać bądź w środę 30.4.  i wziąć razem z nami 
udział w święcie czarownic, lub dopiero w czwartek 1.5. Zakwaterowanie zamówiono w 
trzech różnych ośrodkach, żeby zaspokoić wszystkie możliwe potrzeby.

Hotel Besídka***
Bardzo ładne pokoje dwuosobowe w nietradycyjnym stylu z możliwością dostawienia 
łóżka. Śniadanie jest wliczone w cenę. Główne pomieszczenie turniejowe znajdować się 
będzie w renesansowej sali hotelu. http://www.besidka.cz 

Hotel Arkáda***
Ładny trzygwiazdkowy hotel w pobliżu hotelu Besídka. Oferuje pokoje jedno- i dwu-
osobowe z możliwością dostawienia łóżka. Cena nie zawiera śniadania. 
http://www.hotelarkada.cz

Hotel Alfa
Znajduje się także na głównym rynku i oferuje proste zakwaterowanie dla mniej 
wymagających. Można zamówić pokoje dwuosobowe z łazienką lub pokoje 
dwuosobowe i wieloosobowe ze wspólną łazienką dla całego piętra.

Ceny:
Podane ceny są dla jednej osoby i zawierają zakwaterowanie na wybraną ilość 

nocy i opłatę wstępną na turniej.

Zakwaterowanie 3 noce (Kč) 3 noce(€) 4 noce(Kč) 4 noce(€)
Alfa, pokój wieloosobowy 1100 42 1300 50
Alfa, pokój dwuosobowy bez  łazienki 1300 50 1500 58
Alfa, pokój dwuosobowy z łazienką 1700 65 2000 77
Arkáda, pokój dwuosobowy 2300 89 2800 108
Arkáda, pokój jednoosobowy 2800 108 3500 135
Besídka 3100 120 3900 150

Zniżki:
● dla zamówień i zapłaty do 28.2.2008, zniżka 30% ceny
● dla zamówień i zapłaty do 31.3.2008, zniżka 15% ceny
● studenci do 25 lat posiadający ważną legitymację studencką - zniżka 150 Kč/5€

http://www.besidka.cz/
http://www.hotelarkada.cz/


Rodziny, osoby niegrające:
Rserdecznie zapraszamy rodziny i inne zainteresowane osoby. Prosimy o 

przesłanie informacji o składzie grupy – ilość zawodników, ilość osób niegrających, 
wiek dzieci i ewentualną obecność psa – a my zaoferujemy Państwu indywidualną cenę 
z najwyższą możliwą zniżką.

Zgłoszenia:
Zgłaszać można się drogą elektroniczną p.poslednik@volny.cz     , lub telefonicznie 

( +420777346681 – komórka, Přemysl Posledník). W celu potwierdzenia zgłoszenia i 
otrzymania zniżki należy pobyt najpierw zapłacić.

Zgłaszać mogą się cztero- i więcej-osobowe drużyny. Oczywiście przyjmujemy 
również zgłoszenia par lub indywidualnych zawodników za zgodą, że partnerów do 
drużyny wybiorą im organizatorzy. Zagra każdy chętny, ale możliwe, że w drużynie  o 
więcej niż czterech zawodnikach.
Ostatni dzień zgłoszeń: 23.4.2008
Aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej : http://chaosbridge.wz.cz 

Dojazd z Polski:
Ponieważ połączenia lotnicze z Polski są raczej niedogodne, najlepiej 

wykorzystać pociągi międzynarodowe do Pragi, Wiednia lub Budapesztu. Następnie do 
Slavonic kursują pociągi z okolicznych większych miast. Za niską opłatę istnieje 
możliwość transportu do Slavonic z dworca kolejowego w Pradze (w ramach 
nieoficjalnej, przyjacielskiej pomocy pojedynczych zawodników). Zapytać o szczegóły 
można pod wyżej podanym kontaktem.

Miasto Slavonice

Slavonice są unikatowym miasteczkiem renesansowym na 
granicy trzech regionów historycznych - Czech, Moraw i Austrii. 
Znajdują się około 220 km od Pragi i 180 km od Wiednia.

Miasto powstało w XII wieku. Pierwotnie było  wioską 
targową należącą do panów z Hradca. Wioska powoli rozrastała 
się w miasto obronne. Prawdopodobnie w 
XIII wieku zaczęto budować 
skomplikowany system tuneli, który 
można dziś zwiedzać.

W XIV wieku miasto zostało 
poszerzone budową dwu nowych targów, 

jednego na południu a drugiego na zachodzie. Dzisiaj tworzą one 
dwa główne rynki otoczone przez domy mieszczańskie 
wybudowane na podłużnych działkach z wąskimi podwórzami i 
budynkami gospodarczymi z tyłu.

http://chaosbridge.wz.cz/
mailto:p.poslednik@volny.cz


Między tymi dwoma rynkami znajduje się kościół Wniebowstąpienia Panny Marii 
z dominującą wieżą, która oferuje przepiękny widok na miasto i okolice.

Dzisiaj miasto jest centrum regionalnym ruchu turystycznego. Na zachodzie 
znajduje się park przyrodniczy Czeska Kanada i gród Landštejn a na wschodzie Morawy 
południowe i Podýjí.

Możliwe wycieczki

Telč – renesansowe miasto pod patronatem UNESCO, 
które na pewno należy zwiedzić. Zamek i rynek 
inspirowane włoskim renesansem, sgraffita domów 
mieszczańskich i mury obronne miasta, to tylko 
niewielka część tego, czego na pewno nie wolno 
pominąć zwiedzając ten region. Do odległych o 30km 
Slavonic kursują bezpośrednie pociągi.

Zamek Landštejn – 
dobrze zachowane ruiny potężnego grodu 
wybudowanego w XIII wieku z rozkazu Przemysła 
Otakara II w celu ochrony granic państwa. Zamek jest 
otoczony głębokimi lasami Czeskiej Kanady z 
niezliczonymi stawami, które wprost zachęcają do 
przechadzki. W pobliżu 
zamku znajduje się kilka 
restauracji oferujących 
dania rybne. 

Jemnice – renesansowy 
zamek z parkiem, miejskie 
fortyfikacje i wiele kościołów 
to obiekty godne uwagi dla 
osób poszukujących cudów 
architektonicznych regionu.
Czeska Kanada – park przyrodniczy z głębokimi lasami  i 
posiany stawami, który oferuje niepokalane przez 

cywilizację, idealne dla odpoczynku ciała i duszy, krajobrazy. Niewymagający teren 
umożliwia przejażdżki rowerowe także mniej zaawansowanym 
rowerzystom. Następną alternatywę dla każdego stanowią przechadzki.

Manufaktura ceramiki v Mařížu rozsławiła się  w ostatnich latach 
dzięki oryginalnej ceramice a także dzięki przedsięwzięciu 'pomaluj 
swój własny kubek', które każdemu umożliwi wypróbować sobie 
rzemiosło garncarskie.


