
 

 

  
 
Vážení účastníci VEOLIA CUPU 2012, 
 
dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši přihlášku do turnaje a nyní vám oficiálně potvrdil vaši 
účast. 
Také mi dovolte, abych vám již nyní nabídnul pomoc při ubytování a stravování vašeho týmů 
zde v Hradci Králové. 
Máme nasmlouvány tři ubytovací kapacity, a to Středoškolskou kolej Hradební a Hotel 
Černigov*** 
 
Středoškolská kolej Hradební: 1os / 1 noc – 280,- Kč. Zde je možnost ubytování pouze 
z pátku 7. 12. na sobotu 8. 12. 2012. Ubytování je v centru města, velice čistá kolej v klidném 
prostředí. 
Středoškolská kolej Jana Masaryka: 1os / 1 noc – 280,- Kč. Zde je možnost ubytování již od 
čtvrtka 6. 12. Ubytování je v části Hradce Králové – Moravské předměstí, naproti OC 
FUTURUM, v blízkosti haly Třebeš. Kolej je velice čistá, klidná.  
Stravování pro ubytované na kolejích: snídaně 45,- Kč, večeře 85,- Kč, oboje bohaté, včetně 
čaje, kávy a vody. Strava se vydává v jídelně Středoškolské koleje Hradební. 
Hotel Černigov ***: 1os / 1 noc – 380,- Kč. Zde je možnost ubytování pouze po týmech, ne po 
jednotlivcích. Ubytování je možné již od čtvrtka 6. 12. 2012. Hotel přímo u vlakového nádraží, 
autobusového terminálu a hlavní tepny MHD města HK. 
Stravování: snídaně + večeře 155,- Kč,  
          snídaně + oběd + večeře 310,- Kč. Vše bohaté, obědy a večeře včetně vody.  
 
Zda již nyní víte, kde byste se chtěli ubytovat, prosím napište mi předběžnou objednávku od kdy 
a přibližný počet ubytovaných. Samozřejmě může být s hráči ubytovaný i doprovod, tzn. rodiče. 
Přesnou objednávku po vás budeme chtít týden před turnajem, předběžnou již nyní. 
Včasnou objednávkou nám usnadníte organizaci. Ubytovací kapacity jsou omezené. 
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e-mail: marketing@fchk.cz    voj.marecek@seznam.cz  
Tel.: +420 608 55 44 66    Tel.: +420731443865 
Web.: www.fchk.cz     

mailto:marketing@fchk.cz
mailto:voj.marecek@seznam.cz
http://www.fchk.cz/

