
 

XXIIIIII.. ŠACHOVÝ PLES 
 

Kulturní dům VP Frýdek-Místek 
10. února 2017 - pátek 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU: 
    

• 18.45 hodin  - otevření baru profesionálním barmanem   
• 19.30 hodin -  první tóny kapely Okresní přebor (http://www.okresniprebor.eu) 
• 20.00 hodin -  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PLESU BŠŠ 
• 22.00 hodin - soutěž večera o wellnes víkend pro dva 
• 00.30 hodin - losování TurboTrefy® 
• 03.30 hodin - poslední tóny kapely 

 
VSTUPENKY: 

� 200,-Kč / člen nebo rodiče člena BŠŠ (vstup na ples pouze osobám od 18 let)  
� 230,-Kč / ostatní osoby 
� vstup a místenka – prvních 200 zájemců má garanci místenky v sále 
� zrušení a 80% návratnost za platbu lístku lze nejpozději do 8. února 12.00 

hodin, poté lístek propadá 
� pouze v předprodeji v SVČ Klíč F-M, Pionýrů 767 (vedle 6.ZŠ) v kanceláři BŠŠ 

– A. Štěpánová,doporučujeme se předem dohodnout na čase,viz kontakt níže 
� bez možností rezervace vstupenek 

 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: 
 

• živá hudba v podání oblíbené kapely Okresní přebor 
• prvních 200 příchozích bude mít zajištěno vstupní povzbuzení 
• občerstvení na stolech 
• levný bar vč. míchaných nápojů; možnost zakoupení teplé večeře a jiného občerstvení  
• soutěže nejen o „štamprlové“ šachy 
• zrychlený prodej vstupenek do hry TurboTrefa® 10 plus 1  
• v průběhu večera bude vyhlášen vítěz putovního poháru „Kdo nejvíce vydrží“ s volným 

vstupem na Šachový ples 2018 
 

UPOZORNĚNÍ: 
 v případě zájmu vašeho zviditelnění, lze přispět cenou do TurboTrefy® 
 váš stůl bude mít tak velkou kapacitu, jakou si budete přát 
 v sále a předsálí je kouření zakázáno (kouření povoleno v přízemí) 
 zákaz konzumace vlastního pití, pořadatel si vyhrazuje právo takové účastníky 

vyloučit z plesu 
 
 
INFORMACE a PŘEDPRODEJ vstupenek na XIII. šachový ples: 
 

• Andrea Štěpánová - SVČ Klíč F-M, Pionýrů 767; e-mail: a.stepanova@chessfm.cz, tel.: 737 120 048                       
 

Na www.chessfm.cz, stránkách nejúspěšnější šachové školy v ČR,  
lze shlédnout galerie fotek z let minulých (v levé části webových stránek) 


