
 

XXVVIIII.. ŠACHOVÝ PLES 
 

KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM Frýdek-Místek 

3. března 2023 - pátek 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU: 
    

 18.30 hodin  - otevření baru  

 19.30 hodin -  první tóny kapely Blond (bývalý Okresní přebor) 

 20.00 hodin -  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PLESU BŠŠ 

 02.00 hodin - poslední tóny kapely 
 
VSTUPENKY: 

 300,-Kč / člen nebo rodiče člena BŠŠ (vstup na ples pouze osobám od 18 let).  
 350,-Kč / ostatní osoby. 
 Vstup a místenka – prvních 220 zájemců má garanci místenky v sálech, 

ostatní se již nevejdou … 
 Zrušení účasti do 31. 1. 2023 = 100% návratnost za platbu lístku; 50% 

návratnost za platbu lístku lze nejpozději do 28. 2. 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 aneb co máte v ceně: 
 

 živá hudba v podání oblíbené kapely Blond 

 zajištěno vstupní povzbuzení při Vašem příchodu 

 nemusíte hledat drobné na šatnu, je bezplatná 

 občerstvení na stolech 

 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 2024 

 

UPOZORNĚNÍ: 
 v případě zájmu vašeho zviditelnění, lze přispět cenou do TurboTrefy® 
 váš stůl bude mít tak velkou kapacitu, jakou si budete přát (v rámci menšího sálu) 
 kouření povoleno před budovou  
 zákaz konzumace vlastního pití, pořadatel si vyhrazuje právo takové účastníky 

vyloučit z plesu 
 
 
INFORMACE a PŘEDPRODEJ vstupenek na XVII. 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) 
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