
Pozvánka na Letní sportovní hry v Karlovych Varech – registrace zahájena! 

Srdečně Vás zveme na Letní sportovní hry v Karlovych Varech, které se budou konat ve dnech 12-14. 

září (pátek až neděle).  

Co nás čeká? 

Víkend v krásném prostředí lázeňského města zahájíme v pátek večer společným Kabalat šabat 

v synagoze Karlovarské židovské obce. Na sobotu jsme pro tenisové a volejbalové nadšence připravili 

turnaj! Hrát se bude ve volnočasovém areálu Rolava, kde je kromě kurtů k dispozici také in-linová 

dráha, koupaliště, dětské hřiště a mnoho dalšího. To však není vše - Klub stolního tenisu Karlovy Vary 

nám pro příznivce tohoto sportu zapůjčil kvalitní stoly a  turnaj odehrajeme přímo v tréninkových 

prostorách klubu. Nebude chybět ani plavání.  

 

Na všechny, kdo se v sobotu raději projdou, čeká den v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les 

v Bečově a okolí spojený s cestou po židovských stopách i návštěvou tamní postupně obnovované 

botanické zahrady. Povede nás zkušený průvodce společně s členy Klubu českých turistů.  Sobotní 

den zakončíme slavnostním večerem a vyhlášením výsledků, k tanci a poslechu zahraje Trioband při 

ŽO K.Vary - Jan Tichý se zpěvačkami Janou a Terezkou Novotných. Na nedělní dopoledne je 

připravena soutěž ve střelbě z pistole a z malorážky, která program her uzavře.  

Kde budeme bydlet? Ubytování – výběr ze dvou možností.  

 

Penzion Hestia - http://www.karlovyvary.cz/cs/penzion-hestia 

Nižší standard, 250 kč /osoba za noc bez snídaně. Sociální zařízení společné pro šest až deset pokojů, 

odděleně muži a ženy. Každý pokoj je vybaven barevným televizorem, v některých jsou i ledničky. V 

celém objektu je zdarma možnost připojení na internet prostřednictvím sítě wifi. Snídani je možno 

bez problémů konzumovat v sousedním ,,Sport baru" - vzdálenost ca 50 m, cena snídaně je 70-100 

Kč. Parkování je zdarma.  

Eurohotel Karlovy Vary - http://www.eurohotelkv.cz/ 

Vyšší standard, cca 1200 kč /2 lůžkový pokoj/noc včetně snídaně. Pokoje mají vlastní WC, sprchu, 

minibar a televizor. Snídaně podávané formou švédských stolů, parkoviště a lázeňská taxa je v ceně 

pokoje. 

 

Kolik to bude stát?  

Účastníci si hradí ubytování, stravu včetně sobotní slavnostní večeře a startovné. Rozhodnete-li se 

pro ubytování v penzionu Hestia, počítejte s úhradou 2x250 kč za ubytování, do 400 kč za slavnostní 

večeři, a startovné 150 Kč, tedy 1050 kč na osobu, plus co utratíte navíc. Pokud budete mít zájem o 

ubytování v Eurohotelu Karlovy Vary, počítejte s úhradou 1 200 kč za ubytování, do 400 kč za 

slavnostní večeři, a startovné 150 kč, tedy 1750 kč na osobu, plus co utratíte navíc. Děti do 18 let ani 

členové sportovních klubů Hakoach, Makabi, ani členové pořadatelské obce Karlovy Vary startovné 

neplatí. Sportovní klub Hakoach navíc poskytuje svým členům příspěvek na ubytování ve výši 150 kč 

na osobu/noc.   

 

Jak se můžu registrovat?  

Počet míst je omezen. Pro závaznou registraci prosím uhraďte nevratnou zálohu 250 kč/os (Hestia) 

nebo 600 kč/os (Eurohotel) na účet Sportovního klubu Hakoach 2900409898/2010 do 15. srpna. 

Děkujeme.  Hlídání dětí – Zájemci hlaste se předem! V případě zájmu hlídání dětí zajistíme.  

http://www.karlovyvary.cz/cs/penzion-hestia
http://www.eurohotelkv.cz/


Předběžný harmonogram her najdete na www.hakoach.cz, případné dotazy zodpovíme na 

info@hakoach.cz 

 

 

http://www.hakoach.cz/
mailto:info@hakoach.cz

