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INFORMACE K UBYTOVÁNÍ V ZÁBŘEHU 

1. Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh – ubytování v domově mládeže 

 adresa: Komenského 88/15, 789 01 Zábřeh 

 celková kapacita: 110 lůžek 

 cena: 250 Kč / osobu / noc 

 vzdálenost od kuželny: cca 20 minut pěšky  

 Ubytování v tomto zařízení jsme ochotni vám jako klub zarezervovat sami, ale provoz 

domova je zajišťován pouze při počtu 20 a více osob, proto potřebuji od všech, kteří 

by měli o tuto variantu ubytování zájem, aby mi dali vědět (nejlépe e-mailem 

případně telefonicky) do pátku 25. 4. 2014, že o zmíněné ubytování stojí a nahlásili 

mi i počty osob (případně kdo s kým chce být ubytován) a my v případě naplnění 

požadované minimální kapacity vám pokud možno podle vašich požadavků místa 

zajistíme a zpětně vás budu po výše zmíněném datu informovat, zda s tímto 

ubytováním můžete najisto počítat.  

 můj e-mail: LukiHornak@seznam.cz 

 moje číslo: 732 604 033 

2. Hotel AMCO 

 adresa: Masarykovo náměstí 43/3, 789 01 Zábřeh 

 telefon: 725 281 586 

 webové stránky: hotelamco.cz 

 Tento hotel si případně musíte zarezervovat sami. 

3. Penzion Tučňák 

 adresa: Komenského 31/16, 789 01 Zábřeh 

 telefon: 583 416 995  

 mobil: 774 233 914  

 e-mail: penziontucnak@seznam.cz 

 webové stránky: www.penziontucnak.com 

 Tento penzion si případně musíte zarezervovat sami. 
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4. Hotel Růžové údolí 

 adresa: Pivonín 40, 789 01 Zábřeh 

 telefon: 583 414 000  

 e-mail: info@ruzoveudoli.cz 

 webové stránky: www.ruzoveudoli.cz 

 Tento hotel si případně musíte zarezervovat sami. 

 

INFORMACE K MČR PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY 
 

 
 

 adresa klubu KK Zábřeh: Třešňová 2133/4, 789 01 Zábřeh 

 dráhy a automaty: čtyřdráhová segmentová kuželna s automaty funk a nově 

navázanými kuželkami Syndur Top 

 parkování: zdarma pár míst přímo před kuželnou a pro zbytek rovněž zdarma na 

velkém parkovišti před vchodem na fotbalový stadion, v jehož areálu se kuželna 

nachází 
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 občerstvení: bude připraveno jídlo (řízky, sekaná, guláš, polévka, párky, atd.) i pití 

(alko i nealko) v našem známém „pekle“ + pivo v hospodě Kuželna a během sobotní 

kvalifikace a také po ní bude ve stanu před kuželnou připraveno posezení, kde se 

budou grilovat steaky 

 nedělní snídaně: rozhodli jsme se za menší úplatu připravit nedělní snídani pro 

všechny, kteří si ji objednají během sobotní kvalifikace 

 projekce a výsledky: po oba hrací dny budou průběžné výsledky promítány na našem 

plátně, kde se občas promítnou i výsledky z dalších kategorií MČR + ve vestibulu 

kuželny bude vyvěšena tištěná tabulka, kde se budou průběžné výsledky taktéž 

doplňovat 

 internet: pro všechny účastníky je na naší kuželně zřízeno připojení přes wifi, takže 

všichni budete moci být online 

 výsledky pro internetové diváky: budou aktualizovány po oba hrací dny na 

internetových stránkách klubu www.kuzelkyzabreh.cz (v oddíle příspěvky naleznete 

informace k MČR a hlavně tam budete moci sledovat průběžné výsledky z kvalifikace i 

finále, v oddíle fotky naleznete fotografie z MČR a v oddíle video se možná objeví 

nějaká ta nahrávka z MČR) 

 

 

V PŘÍPADĚ DALŠÍCH DOTAZŮ MĚ KDYKOLI 

KONTAKTUJTE 

 

HODU ZDAR 
 

 

 zpracoval: Lukáš Horňák (ředitel turnaje) 

 adresa: Květinová 18, 789 01 Zábřeh 

 e-mail: LukiHornak@seznam.cz 

 mobil: 732 604 033 
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POZVÁNKA 

 


