
  AKCE BRNO MS V KUŽELKÁCH 

1: TERMÍN:    MS  proběhne ve dnech 18-24.5.2014 (stránky: http://www.ms2014brno.cz/)                                                    

v Brně  ve sportovní hale  Vodova-oblast  Brno Královo pole 

 My plánujeme pobyt od středy 21.5. a počítám že budeme chtít vidět i finále které je  v sobotu 24.5.Odjezd z Chodova 

by tedy byl ve středu brzo  ráno(blíže  dle jízdního řádu) a návrat v neděli dopoledne odjezd z Brna. Samozřejmě pokud budete 

chtít změny v termínech třeba odjezd z Chodova až ve čtvrtek nebo podobně pošlete své návrhy ať je můžeme zavčasu 

zkonzultovat a případně se na změnách domluvit.Zatím nevím přesný plán mistrovství,ale mám přislíbeno z různých stran,že až 

bude tak ho dostanu.Samozřejmě i já sám budu dál hledat tyto informace.To samé taktéž platí pro vstupenky a jejich cenu. 

2:UBYTOVÁNÍ: V podstatě jsou dvě reálné varianty. 

Buď se ubytujeme v Blansku ve stejném penziónu jako loni,když jsme tam byli na MČR neregistrovaných,takže většina z vás má 

informace o pobytu a kulturním vyžití ještě v paměti.Z Blanska do Brna je to cca 30 minut cesty vlakem(cca 30kč za jednoho za 

jízdenku tam a zpět,dle počtu lidí). A na vlak asi tak dvacet minut z penziónu.                                                                                               

Varianta dvě je ubytování přímo v Brně.Dostal jsem od organizátorů nějaké nasmlouvané hotely,ale podle mě jsou moc drahé. 

Jediná výhoda že jsou nedaleko  sportovní haly.Takže jsem se pídil po jiném ubytování a cenově nejlépe vychází penzion Černá 

(stránky http://penzioncerna.sweb.cz/). Je to cca 2.5 km od místa mistrovství,ale Brno to je samá šalina  se zastávkami hned u 

penziónu a cesta pěšo,jak to umíme taky není k zahození a cestou samé hospůdky pizzerie a podobně. Proto záleží jenom na Vás 

jaké ubytování preferujete.Navíc pro Káju je vedle Penzionu i kino!Mám v penziónu zamluveno cca 12 míst(zde je text emailu: 

Dobrý den, děkuji za upřesnění předběžné rezervace ubytování. Budu s tím počítat, že máte zájem o ubytování v termínu 21.5. - 25.5. (4 

noci) pro 12 osob. Ubytování v pokojich s rozložením: 1 x 4lůžkový (1200,- Kč), 2 x 3lůžkový (1050,- Kč) a 1 x 2lůžkový (900,- Kč). Rezervaci 

potvrzuji a upřesnění mě zašlete začátkem května.  Ceny zůstávají jako v loňském roce, nic se nemění. Přeji hezký den :Ing. Černá Zdeňka  

Minská 23, Brno 61600  +420 603 433 989  Czech republic).Takže se opět rozhodněte máme čas do konce dubna,ale osobně si myslím 

že to zvládnete i dříve.Jelikož jsou ceny dle pokojů trochu odlišné,navrhuju podle počtu lidí udělat průměrnou cenu a tu by pak 

každý zaplatil.Pak mi to vychází na maximálně cca 420.-Kč za jednoho a noc při počtu 12 lidí.Což za celý pobyt je pro jednoho na 

čtyři noci 1680.- Kč.Na Brno myslím slušné.Ceny v Blansku jsou cca 350 za jednoho a noc k tomu nutno připočíst cenu za jízdenku 

30kč jedna cesta tam a zpět takže jsme prakticky nastejno. 

3:CESTA: Opět máme dvě varianty autobus a vlak. 

Busem by připadal samozřejmě Student agency,který jede z Varů až do Brna přes Prahu.Tam mi vychází cena zatím 370.-kč na 

osobu + cesta z Chodova do Varů asi 25.-Kč.Dohromady tedy cca 390.-Kč.Nevím jak by to vyšlo při koupi se slevou.A také pak 

cesta městskou dopravou v Brně.To by se muselo ještě zjistit.Každopádně to je to jízda cca 5,5 hodiny pokud bude Praha a D1 

dobře průjezdná. 

Vlak je druhá varianta.Opět s vlakem máme většina nedávnou zkušenost z cesty do Přerova a myslím že to nemělo chybu.Až na 

zpoždění z Chodova,ale to se vzápětí vyřešilo ke všeobecné spokojenosti.Jelikož je to cesta dlouhá a musíme taktéž počítat se 

spožděním,hlavně u nás v čechách,našel jsem tyto dvě vlaková spojení. Doba cesty je cca 9 hodin                                                                                                        

1-výjezd ráno 4.37-  cca 8.30 jsme v Praze z Prahy jede přípoj v 10.00 a ve 13.30 jsme na zastávce Brno Královo pole. Takže 

jeden přestup.                                                                                                                                                                                                                               

2-výjezd ráno 6.53- Chodov-10.30 Praha z Prahy 12.00-Brno  Královo pole-15.30 opět jeden přestup.U obou variant je po loňské 

zkušenosti  pohodlná rezerva v Praze přes hodinu.                                                                                                                                                

Potom samozřejmě v Brně opět se dostat do penziónu městskou dopravou. Cenově mě to vychází v rozmezí 370-380.-Kč dle 

počtu účastníků zájezdu na jednoho.Cesta zpět je levnější.Našel jsem spoj v 8.32 odjezd a  doma jsme v cca 17.00 stejně jako 

v loni cestou z Přerova.Další  jede 10.32 a doma jsme v 19.00. Opět vše s jedním přestupem v Praze.A díky tomu že jedeme 

v neděli je cena za skupinovou jízdenku  cena 650 za dva pasažéry (325 .-kč za jednoho). 

Takže nyní je to na vás kolik a jak a kdy  budete chtít jet.Proto prosím všechny případné zájemce o potvrzení účasti a jejich 

preferencích ubytování a dopravy.Každopádně si koncem dubna všichni poté sedneme a domluvíme detaily. 

http://www.ms2014brno.cz/
http://penzioncerna.sweb.cz/

