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Rodinný sportovní víkend po soustředění LCC Sokol Radotín
sportovní areál TJ Veselí nad Lužnicí

11. 8. až 12. 8. 2018
Příjezd:

individuální v sobotu do 9 h (nedokážeme zajistit ubytování z pátku na sobotu)

Návrat:

individuální v neděli odpoledne

Ubytování:

vlastní auto, vlastní stan; tělocvična. Chatku či ubytovnu nutno zamluvit předem a nedá se zaručit na
100 %, že budou volné kapacity...)

Cena za ubyt.: auto, stan nic; ostatní se upřesní na místě
Stravování:

individuální;
v sobotu večer grilovačka, v neděli společná snídaně (suroviny dodá LCC)
V areálu je možnost využit prakticky všechna sportoviště: tenisové kurty, volejbalové a beachvolejbalové
hřiště, hokejovou halu, fotbalové hřiště, hřiště s umělými povrchy, atletickou dráhu, tělocvičnu atd.
Koupání je v nedaleké pískovně (3 km).

S sebou:

Sportovní boty na ven i do tělocvičny (pro jistotu), jízdní kolo, hrnek, prachy; a hudebníci nástroje
(hudební), aby nás mohli pobavit

Nepovinné sportovní vyžití
Sobota dopoledne: cyklistický výlet (doporučíme několik tras), koupání;
Sobota odpoledne a podvečer (cca od 16 h): rodinný interkrosový turnaj (obvykle dva rodiče a dvě tři děti
– hraje se ale 4 na 4, jeden tým může tvořit i více rodin (např. 2 + 2, 3 + 1), ev. pokud je rodina tříčlenná,
může draftovat jako čtvrtého hráče některého juniora/juniorku-sirotka – nabídky až na místě);
Sobota večer: společné grilování
Neděle dopoledne: krátký triatlon družstev v okolí pískovny nebo něco jiného lepšího, když nás to
napadne.
Neděle po poledni: oběd např. v některé z báječných hospod ve vsi Vlkov
Neděle odpoledne: individuální program
________________________________________________________________________________________________
Program:

Přihláška na rodinný sportovní víkend
(odevzdejte osobně nebo pošlete e-mailem co nejdřív na antonin.gottwald@email.cz)
Jméno rodiny:

Počet (dospělí + děti):

Doba plánovaného příjezdu:

Způsob ubytování:
 auto
Datum:

 stan

Případné dotazy:

 tělocvična (spacák, karimatka)

 chatka (spacák, karimatka)
Podpis:

Jiří Pechar, tel.: 602 154 101
Antonín Gottwald, tel. 602 650 579, antonin.gottwald@email.cz
Simona Baráková, tel. 736 610 264 barakovas@seznam.cz
Jan Barák, tel. 736 610 261, e-mail jan.barak@lcc-radotin.cz

 ubytovna

