UNÁSVSOKOLE
ČeskýBrod
Termín: 27.5. - 29.5.2016
Místo: sokolovna v Českém Brodě

Cena:
Nocleh:
S sebou:
Stravování:

Program setkání
Pátek:
17.00
18.00
18.15
19.15
19.45
21.00
22.00

příjezd, prezence, ubytování, prohlídka výstavy
zahájení, přivítání účastníků
komentovaná prohlídka sokolovny
večeře
promítání historických ﬁlmů a fotograﬁí
večerní hra po sokolovně
přátelské posezení

Sobota:
08.00 snídaně
08.30 prohlídka města Český Brod, návštěva Podlipanského muzea
10.00 znalostní orientační soutěž o Českém Brodě
11.30 oběd
12.15 odjezd a popojíždění autobusem po okolí Českého Brodu,
pěší turistika (bitva u Lipan, Kersko Bohumila Hrabala,
skanzen Kouřim, naučná stezka údolím Šembery, tvrz
Tuchoraz, vrch Klepec... program upravíme podle sil a chuti)
17.50 večeře
18.30 koncert folkového písničkáře - „zpívajícího právníka” Ivo Jahelky
(vstupné na koncert pro účastníky akce „U nás v Sokole” je 100,- Kč)

20.30

táborový oheň

Neděle:
08.00
snídaně
08.30
seminář sebeobrany pro laiky/seminář Zdravé cvičení
10.30
představení unikátního evidenčního programu pro všechny
T. J. (kompletní evidence, příspěvky, brigády, hromadné maily,
slevy, výkazy atd.) - možnost získat program pro svoji jednotu
10.30
sportovní hry v sokolovně
12.30
zakončení akce, odjezd účastníků

Další informace:

Dotazy:

účastnický poplatek 200,- Kč/os.
v sále sokolovny v ceně účastnického poplatku,
spacák s sebou, deku pod sebe, žíněnky k dispozici
věci na venkovní pobyt, pláštěnky, psací potřeby,
sportovní oblečení a obuv do sokolovny, hudební
nástroj, navigaci na geocaching
v sokolovně bude otevřen náš kiosek s
občerstvením (káva, čaj, limo, voda, večer pivo a
víno, sušenky) jídlo zajistíme viz Přihláška v
cenách snídaně 30,- Kč, oběd 75,- Kč, večeře
50,- Kč. Nutno objednat na přihlášce, zaplatíte spolu
s účastnickým poplatkem. Jinak vlastní stravování.
sokolovna se nalézá v Tyršově ulici 314. Je to
ulice, která ústí přímo na Husovo náměstí a každý
českobroďák vás spolehlivě nasměruje, pokud se
ztratíte. Z nádraží půjdete stále rovně až na
náměstí a na jeho konci odbočíte vpravo.
Parkoviště máme hned u sokolovny na našem
pozemku, je nehlídané. Program i čas přizpůsobíme
dle počasí a situace.
Ing. Jaroslav Petrásek, tel.: 603 429 248,
mail: sokolceskybrod@seznam.cz

Přihláška

(nutno doručit do 20. května!!)

U nás v Sokole - Český Brod 27.5. - 29.5.2016
Jméno a příjmení:

Věk:

T. J.:

Župa:

Telefon:

Mail:

Čas příjezdu:

Nocleh: Pá/So*

Objednávka stravování: Pá večeře*
So snídaně*
Ne snídaně*

So oběd*

So/Ne*
So večeře*

(* zaškrtněte, o co máte zájem)

Podpis: ____________________

