
Dopis č. 8 
                                        

Kontaktní údaje pro případné dotazy: Radka Mothejzíková, +420 777 031 450, mothejzikova@caspv.cz  

                                                                                  
Milí přátelé, cvičenci a cvičenky,  
 

věnujte, prosím, maximální pozornost následujícím informacím souvisejícím s vaší účastí na WG 
2023 v Amsterdamu. 
 

1. Děkujeme všem cvičencům za zaslání první desetitisícové zálohy.  
Další platbu ve výši 10 000,- Kč je nutno uhradit do 30. března 2023 
Číslo účtu: 53437011/0100 
Variabilní symbol 500200 
Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno. Při hromadných platbách za skupinu pošlete 
avízo na mail hellerova@caspv.cz a přiložte jmenný seznam. Podrobné vyúčtování a případné 
rozdíly budou známy po započtení nákladů na cvičební úbory, náčiní a dopravu (do dubna 
2023). 

 

2. PROSÍM, POZOR! Nejpozději do 28. února 2023 potřebujeme již nutně vaši fotografii, kterou 
organizátor požaduje pro vyhotovení registrační karty. Bez toho nebude karta vystavena! Pro 
ty z vás, kteří tak ještě neučinili, znovu uvádíme postup, který, prosím dodržujte:  
- Vyfoťte se s bílým pozadím (podobně jako na OP nebo PAS) 
- Barevnou fotografii upravte do formátu dle těchto parametrů:  

rozlišení 300 x 300 px, formát .jpeg nebo .pgn, maximální velikost 1MB 
- Odešlete na email fotowg@mycore.cz a uveďte kraj, jméno, příjmení a datum narození  

Uvedení data narození je třeba z toho důvodu, že se mezi cvičenci vyskytují stejná jména  
a příjmení/ př. Nováková, Nová apod./. GDPR garantuje organizátor WG 2023 FIG. 

V případě technických obtíží odešlete neupravenou fotku, ale bylo by dobré, kdybyste si vypomohli 
v rámci skupiny, anebo vám pomohl někdo z rodiny. 
 

3. Informace k dopravě do Amsterdamu:  
Autobusová doprava: vedení výpravy rozhodlo o dopravě autobusy. Na základě výběrového 
řízení byla vybrána firma PRAGOTOUR, s.r.o. Plánovaný odjezd z Prahy v sobotu 29. 7. 2023 
cca v 17:00 hodin v blízkosti O2 arény, poblíž stanice metra B – Českomoravská, Praha 9. 
Příjezd do Amsterdamu 30. 7. 2023 v dopoledních hodinách. Plánovaný odjezd z Amsterdamu 
v sobotu 5. 8. 2023 v cca 20:00 hodin, příjezd do Prahy v neděli 6. 8. 2023 dopoledne. 
 

Individuální doprava: případné zájemce o možnost individuální dopravy upozorňujeme na 
nutnost nahlášení tohoto rozhodnutí nejpozději do 27. března s tím, aby si byli vědomi obtíží, 
které mohou nastat v Amsterdamu (emisní norma EURO 6, problematika parkování – místo, 
cena - apod.). Podrobnosti najdete v bulletinu WG 2023 číslo 4 (i v českém překladu je ke 
stažení ZDE). Vaše rozhodnutí se jmenným seznamem zašlete do 27. 3. 2023 na mail  
katerina.novakova@mycore.cz. 

 

4. Problémy s praporci: protože se látka praporců třepí, zajistili jsme novou látku, kterou 
cvičenky dostanou na červnovém nácviku. Doporučujeme stávající praporce obroubit 
entlováním a během nácviku používat stávající látkové dílce. Je to důležité pro nácvik v dubnu 
a v červnu, aby autoři viděli barevnost skladby. Po červnovém nácviku pak vyměníme za nový 
materiál. Děkujeme za pochopení a za spolupráci! 

 

5. Loga WG pro případný potisk triček apod. – vše ke stažení: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mcO8y3Tw4ulmcJypSVqkvyDxsM4_Wrlb 

 

Pozvánku na dubnový nácvik očekávejte v březnu. 
 

       Za štáb WG, M. Havrlantová 
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