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1. NP - uprostřed je hlavní vchod do budovy muzea, tam vejdete 

Ve vstupní hale budou hlavní tabule s rozlosováním a výsledky všech tří turnajů. Ze vstupní haly můžete do 

restaurace, na dvůr za Muzeum a ze dvora poté do bývalého letního kina, prostoru pro výběh těch co dohrají bude 

dost. Ale hlavně, ze vstupní haly se dostanete vpravo skrz šatny (v nich se budou prodávat šachové knihy a suvenýry) 

ke schodišti do 2.NP. 

Tento obrázek ještě nabízí přímý vstup z venku (vchodem vlevo) do přízemí i do 2.NP (uvidíte na dalších obrázcích) a 

budete chodit po schodišti, kde jsou mžíže – ty budou pro vás otevřené. Také je to vchod do restaurace (80 míst), 

obědy se budou podávat i ve výstavní síni (60 míst). Tímto vchodem také budou do 2. NP vstupovat dvojice. 

Napravo je uzavřený vchod do kanceláří (je tam lešení), vchod do Regionálního muzea je vedle sochy Josefa Ressela, 

blízko u silnice. 



 

 

2. NP - tak tady bude hlavní představení 

Malá zasedací místnost, zde bude prezence do turnajů. Odevzdáte soupisky a dostanete stravenky, potvrzení, atd. 

Sídlí zde Bohuslav Kokeš a Josef Šustr. Šatny účinkujících využijí pořadatelé jako sklad materiálu. 

Zajímavá místnost je snack bar, po celé dva dny tu bude občerstvení pro ty, kteří nebudou sedět na kávě v restauraci. 

A už tu máme prostory OMEGA plus OPEN. Ve velké zasedací místnosti napravo budou stoly 1 - 4, ve velkém sále a 

přísálí stoly 5 – 27 a v zasedací místnosti nalevo pak stoly 28 – 31. V přísálí bude nástěnka jen na výsledky a 

rozlosování OMEGA plus OPEN. 

V hlavním sále je pódium a na něm uvidíte hlavního rozhodčího, dále stoly na věcné ceny, poháry a medaile. 

Napravo vidíte schodiště na balkon, tam je prostor pro diváky (po 10ti minutách od začátku kola mohou být na sále 

již jen hráči (pokud ještě hrají) a kapitáni. 

Nalevo (mříž) je schodiště dolů k restauraci a nahoru do 2.NP. 



 

 

3. NP – zde budou další dva turnaje 
Vlevo, po jedné straně schodiště, se bude hrát METOS Chrudim OPEN. Dvojice usadíme i do orchestřiště. 

Napravo, po obou stranách schodiště jsou menší klubovny, tam najdete šachovnice pro DS Brno OPEN. 

Stoly, které se do těchto malých kluboven nevejdou (asi 6) budou pod okny na balkoně.  

Uprostřed, okolo vlnité čáry, je balkon a tam je místo pro doprovod i hráče M-ČR kteří skončí partii. 

 



 
 

1. PP – přízemí je také zajímavé 
Ale jen tím, že tam bude třetí výdejní místo na obědy. Vinárna má 120 míst u stolů, vchod je nalevo, od 

restaurace po schodech dolů. 

  



 


