GRAND PRIX České republiky
MITLENER RAPID
Mladá Boleslav
9.10.2010

Místo konání

ŠKODA AUTO MUSEUM, Třída Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav

z autobusového nádraží - 300 m
z nádraží ČD - Mladá Boleslav – město – 200 m
CAISSA Mladá Boleslav (Sokol Mladá Boleslav)
Pořadatel
Ředitel turnaje KLAIN Václav, V.Klementa 823, 29301 Mladá Boleslav
vkc@klain.cz, 732 988 583, www.caissa.klain.cz
Švýcarský systém na 9 kol, 2 x 15 minut
Systém







7,45 – 8,45 hodin
9,00 zahájení + 1.kolo
o
Předpokládaný konec v 17 hodin
Právo účasti hráči bez omezení věku a výkonnosti
Startovné
100 Kč (nepřihlášení 150 Kč)
 hráči uvedení na listině talentů neplatí startovné.
Příspěvek
pro GM 500 |Kč, IM a WGM 300 Kč, WIM, 200 Kč
Prezentace
Program

Celkový cenový fond 15 000 Kč ( 4000 Kč, 2500 Kč, 2000 Kč atd. )
 Speciální cena firmy Hügli – dárkový koš s jejich výrobky, který bude
na závěr slosován mezi všechny účastníky (v hodnotě 3 000 Kč.
Výherce musí být losování přítomen, jinak se v losování pokračuje).
 Nejlepší junior, juniorka, žena hráč s ELO nár. do 2000 a do 1700


Stravování v restauracích v okolí dle vlastního výběru
Doprovodný program

V případě zájmu prohlídka Škoda Auto muzea

Závazné přihlášky zašlete do 6.10. 2010 na adresu : vkc@klain.cz
KLAIN Václav
Info o přihlášených a další pokyny budou od 1.9.2010 na www.caissa.klain.cz

Uskutečnily se již 4 ročníky turnajů v rapid šachu ( 30 min. na partii) MITLENER RAPID,
které byly pokaždé zařazeny do GRAND PRIX ČR ( seriál největších turnajů v rapid šachu v ČR)
1.ročník MITLENER RAPID 2006 – 1.IM Priehoda, 2. IM Konopka, 3. GM Meduna
2x GM, 4x IM, 1x FM = 7 titulovaných hráčů s průměrem 1-15 = ELO 2268
54 účastníků
2.ročník MITLENER RAPID 2007 - 1.GM Kalod, 2. GM Navara 2618 !!!, 3. FM Šuráň
6x GM, 5x IM, 3x FM = 14 titulovaných hráčů s průměrem 1-15 = ELO 2397 !!!!
79 účastníků – česká jednička velmistr David Navara !!!
3.ročník MITLENER RAPID 2008 - 1.GM Votava, 2. IM Žilka, 3. GM Sergeev (UKR)
4x GM, 4x IM, 5x FM = 13 titulovaných hráčů s průměrem 1-15 = ELO 2370 !!!!
51 účastníků
4.ročník MITLENER RAPID 2009 - 1.IM Veselovský, 2. Vichnar David (Sokol Mladá Boleslav)
3. Postupa Martin

1x IM, 1x FM = 2 titulovaných hráčů s průměrem 1-15 = ELO 2197

61 účastníků ( V termínu probíhala extraliga)

Info o přihlášených a další pokyny budou od 1.9.2010 na www.caissa.klain.cz

ŠKODA AUTO MUSEUM

Adresa musea:
Třída Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
Otevírací doba: 09:00 - 17:00, denně, mimo 24.12. a 1.1.
Rallye bar: Otevírací doba: 09:00 - 20:00
Dopravní spojení:
Z Drážďan: přes Děčín, Českou Lípu, Doksy do Mladé Boleslavi
Z Prahy: dálnicí směrem na Mladou Boleslav / Liberec
Sjezd z dálnice Mladá Boleslav: Jičínskou ulicí, dále rovně přes nám. Republiky na ulici T.G. Masaryka.
Na konci této ulice odbočíte vpravo na třídu V. Klementa a dojedete přímo k museu ŠkodaAuto v Mladé
Boleslavi a brzy uvítá již svého 500 000 návštěvníka. Důvodem pro investici tohoto druhu byla snaha
představit dlouholetou tradici veřejnosti důstojným a atraktivním způsobem a sté výročí založení firmy v
roce 1995 bylo vítanou příležitostí projekt zrealizovat. Museum vzniklo jako platforma pro budování
emocionálního a dlouhodobého vztahu mezi firmou a jejími zákazníky i zaměstnanci. Představuje
moderní centrum prezentace značky a jejích produktů i nový kulturní stánek mladoboleslavského
regionu.
Zrekonstruované prostory bývalých továrních budov svou elegantní architekturou přispívají k příjemné
atmosféře, kterou zde návštěvníci oceňují. V novém museu byla vystavena firemní sbírka, zčásti již dříve
známá z mladoboleslavského Autosalonu, ale vznikly zde i nové části expozice, vypovídající např. o
designu, konstrukci a výrobě vozu. Výstava přesvědčivě dokládá kompetentnost firmy ŠkodaAuto v
oblasti technického vývoje a kreativity a tradiční důraz na řemeslnou dovednost jako na základní
předpoklad vysoké užitné a estetické hodnoty výrobků. Charakteristickým rysem ŠkodaAuto Musea je
jeho polyfunkčnost, která mu umožňuje zůstat živoucím organismem. Konferenční salonky ve vyšších
patrech slouží k nejrůznějším setkáním, workshopům či seminářům, ale příležitostně se zde konají i
menší kulturní akce, jako např. jazzové koncerty.
Laurin & Klement forum - velký sál s kapacitou cca 650 míst - vychází vstříc především reprezentačním
potřebám firmy hlavně v oblasti představování nových modelů, i zde se však pořádají různá kulturní
vystoupení ve vlastní dramaturgii. Kromě možnosti využití sálů a prohlídky expozice jsou návštěvníkům k
dispozici i další služby, např. veřejná internetová stanice, multimediální informační kiosky, kavárna,
služba průvodců v několika světových jazycích či archiv historie firmy. Museum je pro veřejnost otevřeno
denně od 9 do 17 hodin, mimo 24.12. a 1.1. Všechny prostory expozice jsou samozřejmě bezbariérové a
pro nevidomé a slabozraké návštěvníky je připravena speciální hmatová prohlídka s odborně vyškolenými
průvodci - tuto službu je nutné si předem dohodnout.
Tým zaměstnanců ŠkodaAuto Musea má ještě širší pole působnosti. Návštěvní služba zabezpečuje také
četné hromadné exkurze do výrobních provozů včetně odborného výkladu. S dalšími členy týmu se
mohou setkat návštěvníci, zákazníci či příznivci firmy ŠkodaAuto v několika dalších centrech, kde značka
buduje svůj nový image. K nim patří samozřejmě Zákaznické centrum v Mladé Boleslavi, koncernová
reprezentace na třídě Pod lipami v Berlíně (Lindencorso) a v neposlední řadě také ŠkodaAuto Pavilon
ve výstavním areálu Autostath v německém Wolfsburgu. Ve zmíněných střediscích pracují
zaměstnanci ŠkodaAuto Muzea jako průvodci a informátoři v oblasti péče o zákazníky.
Od otevření v roce 1995 se každým rokem zvyšuje počet návštěvníků musea. Záměrem ŠkodaAuto
Musea je tento zájem udržet. Proto probíhá ve všech prostorách aktualizace, takže i ti z návštěvníků,
kteří se do musea znovu vrací, mají pokaždé nové zážitky.

