
Vážení, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na:

Těšíme se na Vás.

Za přípravný výbor: Kveta Paichlova, kveta@paichl.cz, 
 ředitelka akce, mobil: 602 618 013.

3. ROČNÍK VZPOMÍNKOVÉHO SPORTOVNÍHO VÍKENDU, 

který se bude konat dne 20. a 21.června  2015 v Dřínově nedaleko památné hory Říp,
s možností ubytování u pana Lubora Hyšky, spacáky a karimatky s sebou, 

adresa: fa Dalex, s.r.o., Dřínov 16, okres Mělník, 277 45 Úžice.
Na sobotu večer je zajištěno občerstveni ve formě večeře a v neděli ráno snídaně.

Základní disciplína -  cyklistický výlet.
Startovné ve výši 150 Kč poukažte do 15. května 2015 na číslo bankovního účtu:  

199 314 911/0300, závazná účast je poukázání platby.
Do poznámky prosím uveďte své jméno, příjmení a počet dětí do 10 let, které startovné neplatí.

Přihlášky z důvodu zajištění doprovodného vozidla, občerstvení
a doprovodných akcí prosíme zaslat na e-mailovou adresu: said@volny.cz do 15. května 2015.

Je možné poskytnout dopravu kol a zavazadel z Prahy za poplatek 50 Kč za kolo. Z kapacitních 
důvodů si zájemci objednají dopravu u Saida Al Kaysy, mobil: 603 419 935 do 15. června.

19. června 2015 - pátek
Pro případné  zájemce je možný příjezd do Dřínova již v pátek 19. června ve večerních 
hodinách vlastní dopravou. Ubytování je zajištěno i z pátku na sobotu. Večeře vlastní.
Organizovaný program začíná v sobotu ráno. 

20. června 2015 - sobota
V ranních hodinách příjezd vlastní dopravou do Dřínova.
10:00  start cyklistického výletu. Sraz v Dřínově u Hyšků.
Organizovaný cyklisticky závod bude převážně po cyklostezkách v okolí Řípu. 
Délka závodu dle věkových kategorií účastníků.
Stravováni v průběhu závodu ve vlastní režii. Cíl závodu v Dřínově.
Po příjezdu následuje společná večeře v režii pořadatele. 
Den ukončíme opékáním buřtů a zpěvem, hudební nástroje jsou vítány.

21. června 2015
8:00 před snídaní se sejdeme ke krátké rozcvičce.
9:00  snídaně v režii pořadatele v prostorách u Hyšků.
10:00 oficiální ukončení akce.
10:15 doprovodný sportovní program.
Konec sportovního víkendu v odpoledních hodinách. Návrat domů po vlastní ose, 
nebo stejně jako příjezd.                                      Případné dotazy: mobil 603 542 422.

Program:


