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Dýmka Monte Bello biliard
vyrobená v limitované edici pouze pro tuto soutěž

délka: 154 mm
výška hlavičky: 47 mm
průměr vrtání: 22 mm
hloubka komory: 41 mm
komora je nemořená a vymazaná grafitem 
Dýmka je opatřena komorou na 6 mm filtr 

Tabák Samuel Gawith Bothy flake

Tradiční směs lisovaných Virginských tabákových 
listů s malou dávkou Latakie. Vše je  

dochuceno Highland malt whisky. Už při otevření 
můžete ucítit více Whisky než Latakie.

Program
10,00 - 13,00 registrace
11,00 skupinová prohlídka hradních kasemat
12,30 valná hromada PCČR
14,00 zahájení soutěže
17,30  vyhlášení výsledků - hlavní cena dýmka  

od Karla Kršky
18,00 večeře 
19,00 volná zábava
po dobu večeře a dále bude hrát Brno Blues Band

startovné 800,- 
doprovodné osoby 300,-
soutěží se podle pravidel CIPC
v ceně startovného je soutěžní dýmka, tabák, zápalky a dusátko. Startovné zahrnuje večeři, 
drobné pohoštění a prohlídku hradních kasemat. V areálu hradu bude probíhat tradiční 
„Burčákobraní“.

Kapacita sálu je omezena  
a jistou účast v soutěži mají  
samozřejmě ti, kteří se  
přihlásí a zaplatí předem. Platby 
posílejte na účet 7004580227/0100 
nejpozději do 20.9. 2015 
Do zprávy pro příjemce napište 
své jméno, v případě hromadné 
platby název klubu.
Veškeré přihlášky, dotazy a přání 
směřujte na prezidenta klubu:  
František Brož: 604 614 014 nebo 
email: FBroz@seznam.cz
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