
DOVOLENKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ - PÍSEK 
(pondělí 11. až neděle 17. srpna 2014) 

KONEČNÁ INFORMACE 
 

Vážení členové klubu, 
 

již potřetí pořádáme letní střelecko dovolenkové soustředění, které by mělo přispět k upevnění 
kolektivu klubu, seznámení s rodiči a sourozenci mladých střelců.  
Dovolenkové soustředění si prodloužíme pobytem na nejlepší střelnici v ČR a podíváme se, jak naši 
kamarádi budou střílet na elektronické terče. Zajdeme v Plzni do ZOO, na hrady v okolí apod. 
 

Složení výpravy: 
Střelci vzduchovkoví i malorážkoví, rodiče. 
Počet osob – 10 (viz auto a ubytování).  
Doprava: osobními auty (Mikulčík, Regner) 
Ubytování: Čtyřlůžkové chatky (včetně záchodů) 300 metrů od střelnice - 200,- Kč os/noc. 

 Karavan, který povezeme s sebou (4-5 místný) a který by mohl snížit 
 náklady na ubytování. 

Stravování: V restauraci u střelnice – 200,- Kč celodenní penze 
 

PŘEDBĚŽNĚ PROGRAM A ORGANIZACE 
 

Sraz na nakládání: 
Neděle 10.8. v 16,00 – kola s sebou, kufry a velké tašky, střelecké tašky, zbraně. Naložení kol do 
karavanu a do Mikulčíkovic vozejku. 
 

Pondělí:  
Pondělí 11. 8. 2014 v 8,30 sraz, 8,59 odjezd do místa ubytování. Pauza v cukrárně (cukrárnách) 
nebo hospodě (hospodách) po cestě. 
Po příjezdu obhlídka zázemí, ubytování. Koupání, večeře v kempu, hry. 
 

Úterý:  
Střelci trénink vzduchovky nebo malorážky 9,00 – 12,00. Doprovod výlet pěšky, na kole nebo autem 
– destinace bude vybrána podle přání doprovodu. Odpoledne výlet na kolech a koupání na  
koupališti. V případě špatného počasí výlet auty (Strakonice 27km, Týn n.V. 28km, Tábor 46km). 
 

Středa:  
Střelci trénink vzduchovky nebo malorážky 9,00 – 12,00. Doprovod výlet pěšky, na kole nebo autem 
– destinace bude vybrána podle přání doprovodu. Odpoledne Otava na kanoi a kajaku. V případě 
špatného počasí výlet auty. 
 

Čtvrtek :  
Střelci trénink vzduchovky nebo malorážky 9,00 – 12,00. Doprovod výlet pěšky, na kole nebo autem 
– destinace bude vybrána podle přání doprovodu. Odpoledne výlet na kole a koupání na koupališti. 
V případě špatného počasí výlet auty. 
 

Pátek:  
Střelci trénink vzduchovky nebo malorážky 9,00 – 12,00. Doprovod výlet. Odpoledne koupání, hry 
v kempu. Večer sbalení věcí, naložení.  
 

Sobota:  
Ráno odjezd do Plzně kolem 8,00. Radek vzduchovka a SM 60 ČPTM, ostatní toulání po střelnici a 
Plzni (ZOO). Přespání v Plzni. 
 

Neděle:  
Ráno snídaně vlastními prostředky, pokoukání na SM 3x20, návštěva Regnerovy oblíbené cukrárny 
„U Berušky“,  po obědě odjezd. Event. návštěva hradu po cestě zpátky. Příjezd do Liberce kolem 
18. hodiny. 
 



Co bude ještě potřeba: 
Střelecké vybavení. Oblečení, na které nesmíte zapomenout – plavky, pláštěnku, botasky nebo 
sandály (nebo oboje) na pobyt. Boty do vody – nejlépe děravé nebo hodně staré tenisky nebo boty 
na koupání.  
Spacáky – všichni, i ubytovaní v chatkách 
Kola – každý své. Je možné kdykoliv před akcí dopravit na střelnici a Regner je uloží až do 
nakládání 
Jídelní nádobí (pro jistotu) - hrníček, příbor. Jídlo s sebou – málo, jen nějaké navařené nebo 
zavařené dobroty od maminky (a nemusí být jen pro vás osobně ☺). Karty, hry, míč atd. 
 

Peníze   Spaní 200,- Kč os/noc 
Jídlo 200,- Kč na den  
Rezerva na občasné stravování na výletech – 200,- Kč 
Pití – děti 20,- Kč, dospělí 100,- Kč na den ☺  
Benzin – 300,- Kč osoba (cesta + krátké výlety) 
Vstupy na památky, event. koupaliště, výpujčka lodí – 300, - Kč 
Dohromady  3000, - Kč.  
 

Složení aut: 
Mikulčíkovi otec, Radek, Kateřina, Bublová, Vencová 
Regner, Burdová, Zerzán, Regnerová, Boháčková 
 

Složení chatek a karavanu: 
Chatka č. 1 - Mikulčíkovi otec, Radek, Regner, Zerzán 
Chatka č. 2 – Vencová, Regnerová, Boháčková 
Karavan – Mikulčíková, Bublová, Burdová 
 
 

Pozn. 
Pokud bude chtít nenadále přijet rodič, rodič s dalšími potomky apod. během soustředění, není 
problém. S sebou jen spacák (stan a karimatky máme navíc). Nebo, pokud dá vědět včas, můžeme 
přiobjednat chatku. 
 

Vedoucí soustředění – Hynek Mikulčík 
Zástupce vedoucího a plánovač – Milan Regner 
 

Zdraví Mikulčík & Regner 


