
 

 

 

ŠACHOVÉ KROUŽKY V LIONSU 
Srdečně zveme všechny zájemce o šachovou hru 

do šachových kroužků v hotelu LIONS 
 

Šachové kroužky budou probíhat každé pondělí a úterý takto: 

 pondělí – 15,30 - 16,30 h. – kroužek pro začínající a mírně pokročilé 

 pondělí – 16,30 – 18,00 h. – tréninky pokročilých 

 úterý – 15,00 – 16,00 h. - kroužek pro začínající a mírně pokročilé 

 úterý – 16,00 – 17,30 h. - tréninky pokročilých 
 

Místo konání:  Hotel LIONS, Plzeň, Zborovská 

18, klubovny v suterénu 
 

Kroužek je určen pro všechny zájemce bez 

rozdílu věku. 
 

Zahajovací schůzka proběhne v pondělí 

6. 9. 2021 a v úterý 7. 9. 2021. 
 

Vedoucí kroužku: Ing. Petr Herejk, Šachový klub 64 Plzeň, trenér šachu 

II. třídy, tel. 773 870 333, email: herejkpetr@seznam.cz.  
 

Cena: 700 Kč/pololetí, poplatek je možno 

uhradit na konto: 2504111504/0600, případně 

uhradit v hotovosti při zahajovací schůzce. 
 

Program a cíle kroužků: seznámení se základy 

šachové hry, soutěže a turnaje v kroužku.  
 

Poznámka:  Vyplněná a odevzdaná přihláška zároveň slouží po 

dobu konání kroužku jako přihláška za dočasného člena 

Šachového klubu 64 Plzeň (www.sk64plzen.cz) umožňující 

účast na šachových soutěžích (netýká se řádných členů 

ŠK 64 Plzeň). 
 

Přihlášky: zasílejte e-mailem vedoucímu kroužku do 4. 9. 2021. 
 

http://www.sk64plzen.cz/


 

Přihláška 
do šachového kroužku v hotelu LIONS 
 

Kroužek:  pondělí – 15,30 - 16,30 h. * pondělí – 16,30 – 18,00 h. * 

 úterý – 15,00 – 16,00 h. * úterý – 16,00 – 17,30 h. * 

 (*nehodící škrtněte) 
 

Příjmení, jméno …………………………………………………………………………………………………………………………….………………  

 

 

Dat. nar. ………………………………………………,rodné číslo*: ………………………………………………………………………………  

 

 

Základní škola …………………………………………………………………………………………………,třída ZŠ……………………………  

 

 

Adresa*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jména zákonných zástupců: ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………, Tel.: ……………………………………………… 

 

Poznámka:  Vyplnění položek označených * je podmínkou pro získání dočasného členství 

v Šachovém klubu 64 Plzeň.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je určeno pro účely evidence členské základny 

klubu, pro účely organizace šachových turnajů (pro program SWISS MANAGER) a pro 

uveřejnění výsledků turnajů na Chess-Results.com a jiných informačních portálech. Souhlasím 

také s pořizováním fotografií z turnajů a akcí a jejich zveřejňováním na webu a fb profilu 

klubu a jejich případným použitím pro propagační a mediální účely.  

 

 

 

Datum: ………………………………………… Podpis zákonných zástupců: …………………………………………………………… 


