
Informace o podzimním srazu klubu

Podzimní sraz klubu se koná v autokempu – chatová osada LUŽANY 

u Jičína v termínu  23. až 26. září 2016.  Opravdu jsem se nespletla, 
tentokráte máme sraz o den delší. 

Ubytování je ve čtyřlůžkových chatách, které jsou s palandami nebo 
s podkrovím. Cena za lůžko je na osobu a jeden den/noc 110,-- Kč pro
chatu s palandou a 130,-- Kč pro chatu s podkrovím.  Karavan s 2 
lůžky je za cenu 320,-- Kč na jeden den, případně ostatní osoby se 
musí doplatit. Povlečení na lůžko  je 50,-- Kč za pobyt, kdo chce může 
si přivést povlečení vlastní. V chatce číslo 25 – 42 je elektroměr, tak si
můžete přivést přímotopy, ale při odjezdu zaplatíte za každou 
odebranou  kwh je 8,-- Kč. 

Naši čtyřnozí miláčci zaplatí 5o,-- Kč na den a za naše plechové 
miláčky zaplatíme také 50,-- Kč na den. Nesmíme zapomenout na 
poplatek obecnímu úřadu pro všechny starší  18 let 5,-- Kč na den. 

Vjezdné pro členy klubu je 100,-- Kč,  pro ostatní účastníky je 200,-- 
Kč. 

 Prosím nezapomeňte přivést pytlík balených bonbonů, děkuji. 

Pochopitelně budu vybírat i členské příspěvky na rok následující.

 V areálu bude otevřená restaurace, ještě přesně zjistím a dám 
vědět.Sportovní vyžití je také zajištěno, můžete si půjčit loďku, vodní 
šlapadlo i sportovní potřeby, můžeme si zahrát ruské kuželky i stolní 
tenis. Členové RS po zaplacení patřičného poplatku mohou prohánět 
ryby po rybníce. 



Program podzimního srazu

Pátek:   ubytování                                                                                                      

               15 hod – příjezd a ubytování

               20 – 24 hod  -  zahraje kapela Robert Hlavatý§Band

Info o projektu Robert Hlavatý & Band.

Robert Hlavatý & Band je sólový projekt muzikanta, zpěváka, herce, moderátora Roberta Hlavatého.

Roberta můžete znát jako moderátora Tv pořadu Rockparáda, z filmu Kvaska, muzikálů Děti ráje, 

Tajemství, Bídníci, Miss Saigon, zájezdové verze muzikálu Vlasy, seriálu Ulice, skupin Fabrica Atomica 

(Oskar Petr), Smokie revival, Ina Hany Bany atd. Účinkoval a zpíval také například na "Počertech velkej 

koncert" skupiny Kabát.

V současné době se objevuje ve znovuobnovené inscenaci Jesus Christ Superstar v Karlínském divadle v 

roli Velekněze a počínaje březnem 2014 v TV soutěži Hlas Česko Slovenska. 

http://  www.youtube.com  /  watch  ?v=  CA6bb6WB  _5Q

Sobota : 10 hod – zahájení srazu

                11 hod -  start prvního vozidla na motoristickou soutěž

                                 „ Od země až do výšek“

                16 hod -  dětské  sportovní odpoledne               

                17 hod –  pěší dospělácká soutěž

                19 hod -  prodej tomboly ( prosím o přivezení pár cen 

                                                                do tomboly  děkuji)

                20 hod  - táborák   ( prosím o pomoc při zajištění dřeva  

                                                     dobrovolníci hlaste se u Pavla )

               20 hod – malování na obličej ( zajistí děvčata )

                21 hod – možná o trochu později podle tmy - bojovka
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Neděle :  9 – 11 hod -  dětské  velikonoční tvoření pod vedením Radky

              10 – 12 hod   - jízda zručnosti automobily

                 14 -  16,00  -   exhibiční zápas v boxu a cvičení se zapojením dětí

                                          Pod vedení Tomáše Brezání, ternéra v boxu

                 17  hod  -    dětské soutěže  

                20 hod  - možnost táboráku nebo vlastní zábava

               20,30  hod -  lampionový průvod  se strašidly zakončený  

                                     opékaním buřtů a překvapením                    

            

                  

Pondělí :  10,30 hod -  vyhlášení motoristické soutěže

                                   vyhlášení jízdy zručnosti

                                   předání cen 

                                   ukončení srazu

                

Dámy, máte možnost si prodloužit řasy metodou řasa na řasu, objednat a
domluvit čas můžete na telefonu 733 773 752 paní Monika, domluvena 
srazová sleva 380,-- Kč, doba prodlužování cca 90 minut. Objednat se 
můžete na neděli přes den nebo pondělí dopoledne.

Změna programu vyhrazena.                      

Už se na Vás moc těšíme. Hezký konec prázdnin Milena                        


