
Curlingová hala - Praha Roztyly
27. únor – 1. březen 2015

PRIZE MONEY   130 000,- Kč

Pořádá:
Curling Club Letící kameny Praha

11. Letící kameny Trophy



HLavNí PaRTNEŘI

TEPfaktor
Dobrodružství, tajemno,  
zdolávání překážek a luštění šifer..
„Jeden za všechny, všichni za jednoho !“
www.tepfaktor.cz

TIMEHOUSE Czech s.r.o. 
Hodinky S.T.A.M.P.S. jsou unikátním fashion produktem. Každý uži-
vatel si může sestavit libovolný vlastní model a vytvořit tak nára-
mek, hodinky, přívěsek na krk či karabinu dle vlastního vkusu. 
Tento model pak může zase kdykoliv změnit (na základě oblečení, 
nálady, příležitosti), protože hodinky jsou na řemínku zacvaknuté 
ve speciálním držáku (případně zasunuté do okrasného rámečku 
Full Metal Jack), ze kterého se dají vyndat a změnit číselník nebo 
řemínek. Hodinky jsou vyráběny v ČR a komponenty v Itálii 
a Německu. www.timehouse.cz.

PaRTNEŘI

MT Legal s.r.o.
Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní 
služby v oblastech práva veřejného investování, obchodního, občanského, 
správního, pracovního, práva ES a práva mezinárodního. www.mt-legal.com

Hewlett-Packard
Je jednou z největších technologických společností na světě. Je předním 
dodavatelem technologických řešení v oblasti tisku, osobních počítačů, 
softwaru, technologických řešení a IT  infrastruktury. Nabízí široké spekt-
rum řešení pro všechny segmenty trhu. www.hp.com

DOPRavNí agENTuRa JIŘí SuCHÝ 
Přeprava osobními automobily, minibusy, autobusy.
E-mail: travelcenter@volny.cz

Hotel Semerink
Hotel v srdci Jizerských hor.
www.hotel-semerink.cz

CK – SPORT
Cestovní kancelář - Sport s.r.o. Již více jak 10 let intenzivních programů, 
adrenalinu, zážitků, dobrodružství a zábavy, již více jak  
50.000 spokojených klientů. www.ck-sport.cz

Clinicum a.s.
Oddělení jednodenní chirurgie. 
www.clinicum.cz/luzkovaodd/chirurgiel.html

ADHOG
Kreativitou ku prospěchu značky. 
www.adhog.eu



vážení příznivci curlingu,

Rádi bychom vás pozvali do curlingové haly v Roztylech, kde pořádáme prize 
money turnaj 11. Letící kameny Trophy.  

Jan Fencl
Prezident klubu

Termín:  27. únor – 1. březen 2015

Místo: Curlingová hala - Praha
 Komárkova ulice 12
 Praha 4-Roztyly

Herní systém:   4 garantovaná utkání pro každý tým. Hraje se podle pravidel WCF  
(free guard zóna, atd.) Hodnotící kriteria jsou body, endy a kameny.

Týmy:  Maximální počet týmů je 32.

Startovné:    Startovné je stanoveno na 6800,- Kč za tým. Bude vybíráno před prvním 
utkáním. Startovné zahrnuje jedno teplé jídlo a jeden nápoj během turnaje  
pro 4 hráče každého týmu.

Registrace:   Do 2. února 2015 emailem nebo on-line na  
http://www.leticikameny.com/Trophy/application.htm

11. Letící kameny Trophy



Ceny:    Celková částka prize money 130 000,- Kč bude, při účasti 32 týmů,  
rozdělena následovně:

  1. místo 44 000,- Kč
 2. místo 30 000,- Kč
 3. místo 20 000,- Kč
 4. místo 12 000,- Kč
 5. místo 9000,- Kč
 6. místo 7000,- Kč
 7. místo 5000,- Kč
 8. místo 3000,- Kč   

Kontaktní adresa:  CC Letící kameny 
 U hráze 25
 100 00  Praha 10

Kontaktní osoba:  Radek Žďárský  
Telefon: +420 607 627 048 
Email: trophy@leticikameny.com

Web site klubu: www.leticikameny.com 

Nejbližší hotel:  HOTEL NOSÁL 
U Michelského lesa 1157 
140 00 Praha 4-Krč 
Vzdálenost do haly 750m, 6 min. chůze 
Tel.: +420 606 301 001 
Tel./fax: +420 272 653 021 
Email: reservation@hotelnosal.cz 
Cena ubytování: 1/1 65,- EUR, 1/2 75,- EUR 
Heslo při rezervaci: Trophy 2015



Jak se dostanete do Curlingové haly Roztyly (Komárkova ulice 12, Praha 4):

autem:  Z centra Prahy nebo ze směru Plzeň najedete na dálnici D1 směr Brno, použijete 
Exit 0,5 “CHODOV, SPOŘILOV”, na první světelné křižovatce zatočíte vlevo, po pravé 
straně minete autobusové nádraží a stanici metra Roztyly a asi po 100 m opět 
zatočíte vlevo do ulice Komárkova. Po asi 50 m uvidíte vlevo modrou curlingovou 
halu, ke které můžete sjet a zaparkovat před ní.

 
Metrem:  Použijete trasu C metra z centra, vystoupíte na stanici Roztyly, půjdete 

podchodem asi 100 m až dojdete do curlingové haly.

BRNO

CENTRuM

Metro  
ROZTYLY

CuRLINgOvÁ  
HaLaPLZEň

Hotel  
NOSÁL



REgISTRaČNí FORMuLÁŘ:

(Prosím zašlete na náš email: trophy@leticikameny.com nebo on-line na
http://www.leticikameny.com/Trophy/application.htm)
 

Tým: ........................................................................................................................... 
 

Skip:  ...........................................................................................................................

No.3: ...........................................................................................................................

  
No.2: ...........................................................................................................................

No.1: ...........................................................................................................................

Kontaktní osoba: ..........................................................................................................

adresa: ...........................................................................................................................

Telefon: ...........................................................................................................................

Email: ...........................................................................................................................
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 ORgaNIZÁTOR: CC Letící kameny Praha


