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1. ČASOVÝ PLÁN ŠAMPIONÁTU 

    Termín konání 13.MEV v Budapešti se uskuteční 1. 7- 6. 7. 2019 (tj. PO – SO). Časový harmonogram 

našeho zájezdu je 30. 6. - 7. 7. 2019 (tj. NE – NE). V neděli proběhne ubytování naší výpravy v hotelu 

(zájezd), poté akreditace, případně trénink a večer slavnostní zahájení, v pondělí jsou na programu 

kvalifikační skupiny dvouher, následují v úterý kvalifikační skupiny čtyřher, ve středu je volný den, ve 

čtvrtek je na pořadu systém K. O. pro dvouhry, pátek je K. O. čtyřher a slavnostní zakončení, sobota je 

finálovým dnem MEV 2019. 

 

2. ČESKÁ A SLOVENSKÁ VÝPRAVA 

    V současné době je naplněn limit šampionátu, tj. cca. 3000 hráčů a hráček. Hráčů SVK je 94, CZE je 

180. Hromadná platba vkladů ve výši 150 EUR za hráče proběhla začátkem prosince a týkala se 71 

hráčů a hráček (zájezd) a 75 hráčů a hráček (individualisté). V počtu hráčů na šampionátu zaujímá 

Česká výprava (CZE) krásné druhé místo za bezkonkurenčně prvním Německem (GER). Kvalita 

Českého týmu je velmi dobrá a předpokládáme, že zpátky přivezeme co nejvyšší počet medailí. Totéž 

přejeme výpravě Slovenska, aby i oni se těšili z co nejlepších výsledků, okořeněných nějakou medailí. 

 

3. DOPRAVA 

    Část výpravy řeší dopravu individuálně, těch co se týká zájezd jsou určeny následující informace. 

Doprava do místa šampionátu bude vlakem. Odjezd je naplánován na sobotu 29. 6. 2019 ve 21:56 

hodin z Prahy hlavního nádraží. Jedná se o noční expres IC 573 Metropol 477 (lehátkové kupé). Další 

nástupní místa na trase jsou Pardubice 22:58, Brno dolní nádraží 00:50, Břeclav 04:59, zde vlak stojí 

od 01:21, Bratislava hlavní nádraží 05:53, příjezd do Budapešti – Keleti je v neděli 30. 6. 2019 v 8:35 

hodin. Odjezd zpět domů po skončení mistrovství Evropy bude vlakem EC 276 Metropolitan (místa 

k sezení) v neděli 7. 7. 2019 v 11:40 hodin z Budapešti – Nyugati, příjezd do Prahy hlavního nádraží je 

též v neděli v 18:07 hodin. 

 

4. UBYTOVÁNÍ 

    Pro účastníky zájezdu je zajištěno ubytování ve **** hotelu Rubin Wellness & Conference, Dayka 

Gábor utca 3, 1118, Budapešť. Je to obrovský hotelový komplex v klidné části města Budapešť 

v blízkosti stanice autobusu. Pro naši výpravu jsou k dispozici dvoulůžkové (případně třílůžkové) 

pokoje, které zahrnují snídani. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Je potřeba nahlásit partnera či 

partnerku na ubytování na email: molitoris.dusan@seznam.cz (případně na turnajích ČMKV).  

 

mailto:molitoris.dusan@seznam.cz


V ceně je možnost využívat neomezeně služeb wellness centra, které se nachází v našem hotelu. Je 

zde bazén o rozměrech 8×8 metrů, vířivá vana, finská sauna, solná kabina, parní sauna, bio sauna, 

relaxační lehátka atd. V hotelu je výtah a uprostřed hotelového areálu je parčík s květinovou 

zahradou a fontánou. Snídaně jsou podávány denně od 6:30 – 10:00 hodin. Dále je zde Lobby bar, 

kde je možno navečer posedět a dát si nějaké občerstvení. Recepce je otevřena nonstop.  

 

 

 

5. HALA 

    Mistrovství Evropy veteránů se koná v Olympijském centru Bok Hall – SYMA. Je to obrovský areál, 

kde jsou tři sportovní haly na jednom místě. Jsou to velké haly o ploše 8000 m2, 5200 m2 a 2800 m2. 

Pro šampionát zde bude postaveno 120 stolů. Adresa je Dózsa György út 1, 1146, Budapešť. 

Olympijský komplex se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CESTOVÁNÍ PO BUDAPEŠŤI 

    Pro občany EU starší 65 let je cestování po Budapešti zcela zdarma. Ostatní, pokud nebudou moci 

využít k bezplatnému cestování akreditační kartu, mají k dispozici následující možnost. Doporučujeme 

po příjezdu vlakem zakoupit jednodenní lístek, který je přestupní a platí pro všechny dopravní 

prostředky. Poté v průběhu šampionátu využívat akreditační kartu, nebude-li to možné, zakoupit si 7 

denní lístek, který bude platný až do nedělního odjezdu vlakem zpátky domů. Lístky se dají koupit 

z automatu na vlakovém nádraží. Jízdní řád metra (M2) a linky autobusu (č. 139) je od 04:30 do 23:30 

hodin. Cena jednodenního lístku je 1650 HUF, 7 denní stojí 4950 HUF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VOLNÝ DEN 

    Na středu 3. 7. 2019 připadá volný den. Předběžně je v plánu okružní jízda Budapeští s průvodcem 

(není v ceně). Doporučujeme návštěvu Budapešti, je naprosto úchvatná, krásná a plná památek, 

pamětihodností a lázní je tu doopravdy velké množství. Určitě stojí za to navštívit např. Parlament, 

Rybářskou baštu, Budínský hrad, Řetězový most, Muzikálovou fontánu, Markétin ostrov, Státní 

operu, Lázně Gellért, Szechényi, Lukasz, Rudas, Király, Synagogu, Národní Muzeum, Národní Galerii, 

Matyášův chrám, Baziliku, Andrássyho třídu a Náměstí hrdinů atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. DOPORUČENÍ, INFORMACE 

    Doprava po Budapešti je poměrně složitá, proto je zde hojně využívána veřejná hromadná doprava, 

zahrnující metro, autobusy, trolejbusy. Funguje naprosto bez problémů a i informace o těchto spojích 

jsou velmi spolehlivě a dobře prezentovány. Naše vzdálenost HOTEL – HALA je několik kilometrů, 

proto doporučujeme využít k cestování tam i zpět následující variantu. U obou míst, tj. hotel i hala 

jsou v bezprostřední vzdálenosti stanice autobusu, respektive metra. 100 metrů od hotelu Rubin je 

zastávka autobusu a BOK Hall – SYMA je vzdálena od stanice metra 300 metrů. Celá trasa od hotelu 

k hale se dá zvládnout za 30 minut v závislosti na návaznosti spojení. Nebude absolutně žádný 

problém se včas dostat do místa konání šampionátu.  

Detail spojení: autobusová zastávka Dayka Gábor utca – č. 139, 6 zastávek, výstup – nádraží Déli 

pályaudvar, přestup na metro M2 (červená), 8 zastávek, výstup Puskás Ferenc Stadion 

Doporučujeme s sebou mít do Budapešti finanční hotovost, CZK, EUR, HUF. Směnáren je celkem dost, 

ale kurzy jsou velmi rozdílné, což je docela zarážející. Asi většina z vás bude mít stejně platební kartu. 

Co se týká supermarketu, ten se nachází pár minut chůze pěšky od hotelu. Ceny jsou o něco vyšší než 

v ČR. Dále doporučujeme lehké sportovní oblečení do vlaku. V současné době v jednání možnost 

lůžkových kupé pro 3 osoby. Jelikož se jedná o noční spoj, bunda se určitě bude hodit. Vlak je 

klimatizován a přes noc je podstatně chladněji. Datové služby, tj. Wifi, je v celém našem hotelu 

hostům dostupná zdarma. Nezapomeňte si s sebou vzít též plavky, fotoaparát, sluneční brýle, 

opalovací krém atd. 

 

Doporučujeme všem účastníkům MEV, aby si sami sjednali zdravotní a cestovní pojištění! 

 

Kurzy:   1EUR cca. 26,- Kč, 100 HUF cca. 8,00 až 8,50,- Kč 

 

9. ČTYŘHRY A WEBOVÉ ODKAZY 

    Naším cílem je, aby každý hráč či hráčka měli svého deblového partnera. Nutné nahlásit na email: 

tomasdanaj@atlas.cz. Pevně věříme, že se nám to společnými silami podaří včas a nebudeme toto 

muset řešit na místě při akreditaci. Tímto děkuji všem za spolupráci. Pro lepší informovanost o 

památkách, lázních, pamětihodnostech, uvádím jejich webové stránky. Nechybí zde ani odkazy na 

stránky šampionátu, seznam přihlášených hráčů a hráček, hotelu Rubin Wellness&Conference, Bok 

Hall – SYMA a veřejné hromadné dopravy. 

 

Mistrovství Evropy veteránů Budapešť 2019 - evc2019.hu 

Seznam přihlášených (přes stránky šampionátu) - competition/list of participants 

 

Hotel Rubin Wellness&Conference - hotelrubin.com 

BOK Hall – SYMA - mnsk.hu                                                    Veřejná hromadná doprava - bkk.hu 

 

Parlament - parlament.hu                                                      Rybářská bašta a Budínský hrad - budavar.hu 

Státní opera - opera.hu                                                           Národní Muzeum - mnm.hu 

Národní Galerie - mng.hu                                                       Matyášův Chrám - matyas-templom.hu 

Bazilika sv. Štěpána - bazilika.biz   

 

Lázně Gellért - gellertfurdo.hu                                               Lázně Szechényi - szechenyifurdo.hu                                    

Lázně Lukacs - lukacsfurdo.hu                                                Lázně Rudas - rudasfurdo.hu                                                  

Lázně Király - kiralyfurdo.hu 
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10. STORNO PODMÍNKY 

Vklady – se dle podmínek pořadatelů nevrací a propadnou celé již po registraci. 

Doprava – storno podmínky budou zveřejněny až po jednání s ČD. 

Ubytování – dle podmínek hotelu Rubin Wellness & Conference 

Do 70 dnů – 0%, 35-70 dnů – 50%, 20_35 dnů – 75%, méně než 20 dnů – 100% 

 

11. CENA ZÁJEZDU 

    Cena zájezdu: 

Člen ČMKV – 13.300,- Kč (přihlášení, doprava, ubytování) 

Doprovázející osoba – 10.600,- Kč (přihlášení, doprava, ubytování) 

Doprovázející osoba – 9.250,- Kč (bez přihlášení, doprava, ubytování) 

Člen ČMKV (individualista) – 4.150,- Kč (přihlášení) 

Nečlen ČMKV (individualista) – 4.350,- Kč (přihlášení a členské příspěvky 2019) 

 

 

Vedoucí zájezdu: Dušan Molitoris – email: molitoris.dusan@seznam.cz; mobil: +420 723 225 095 

Technický vedoucí: Tomáš Danaj – email: tomasdanaj@atlas.cz; mobil: +420 736 651 784 

 

 

                                                          Zpracoval:    Tomáš Danaj 

                                                                                    Dolní Beřkovice 

                                                                                          dne 30. ledna 2019 
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