
 25. Mistrovství republiky ve scrabble 2018 v Praze 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolujeme si Vás pozvat na Mistrovství republiky ve Scrabble 2018,  

které se uskuteční v sobotu 17. a v neděli 18. listopadu 2018 v Praze  

Žádáme vás o potvrzení vaší účasti na MR na mail cas@email.cz resp. sms na telefon  

777 150 040 (Pavel Vojáček) pokud možno obratem, nejpozději do 9.11.2018. 

Místo konání:  Praha, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, Praha-Malá Strana,  

posluchárny P2 a P3 

Jak se tam dostat: Veřejnou dopravou: vlakem či autobusem  na některé z pražských nádraží, 

v Praze pak MHD do zastávky tramvaje Újezd nebo Hellichova - viz www.idos.cz, 

vchod do areálu Tyršova domu je z ulice Všehrdova bránou naproti domu č.p. 19 

 

 Autem: vjezd na parkoviště Tyršova domu je z ulice Nosticova (naproti domu U 

dvou hrdliček) – viz např. www. Mapy.cz  

 

Parkování:  v areálu Tyršova domu – nutno předem domluvit s Pavlem Vojáčkem, je nutné vzít 

v úvahu, že parkovaní je nyní zpoplatněno denní částkou ve výši 200,- Kč. 

Časový plán mistrovství republiky (orientační – může být ještě upřesněn) 

sobota 17.11. - 1. hrací den: 12:30 – 12:45 prezence hráčů k turnaji 

 12:45 uzavření startovní listiny 

 12:50 přivítání, slavnostní zahájení 

 13:00 – 19:30 1. – 7. soutěžní kolo  

 
neděle 18.11. - 2. hrací den: 08:30 – 12:30 8. – 11. soutěžní kolo 

                                                         cca 13:00 – 16:00*) finále  

 mezi 16:00 až 16:30 vyhlášení výsledků, předání cen 

 cca 16:30 zakončení mistrovství 
 

*) v případě sehrání pouze dvou partií se může časový rozvrh zkrátit 

 

Předpokládáme, že jako v minulých letech bude zajištěn přímý přenos finále pro ostatní účastníky a diváky. 

Hlavním rozhodčím bude Petr Kuča. 

 

Pro mimopražské účastníky předpokládáme možnost příspěvku na ubytování ve výši cca 200-300 Kč – bude 

upřesněno na základě aktuální finanční situace ČAS. 

 

Za výbor ČAS se těší 

Pavel Vojáček a Petr Kuča 

mail: cas@email.cz,  

tel.: 777 150 040 (PV) 
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