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     Volejsešlost za pohodou Hostěnice 2017 

10. 6. 2017        

Organizátoři: Hanka: , Mirek:  , Karel:   
Spolek přátel sportu v Hostěnicích – za SPSH 
 
Ahoj kamarádi, přátelé! 
Dovolte mi pozvat vás na další ročník: 

 
Setkání nadšenců pohybu volejbalového i jiného 

 
Družstva: Smíšené týmy – 4 + 2 - za družstvo nastoupí minimálně dvě ženy, pokud 
budete hrát třeba v 5, pak min. jedna žena, kdo si troufá hrát v menším počtu, je to 
na něm ☺. Neregistrovanost -  zákaz startu hráčů z kraje a vyšších soutěží. 

 
Hrací systém: přihlášené týmy dle rozlosování, pak všichni, kdo chtějí hrát  

 
Jak a kam se přihlásit:  
Mailem na: kcernoch@cslegionar.cz nebo 
polanska@sprava-bytu-brno.cz, nejlépe obratem, ale hlavně přijet ☺!  
Účet pro poslání příspěvku: startovné předá kapitán mužstva při zápisu do 
tabulky. 
Napište do zprávy mailu: Volejsešlost Hostěnice a název týmu, kapitán, kontakt.  
Příspěvek:  
Počítejte s příspěvkem 100,- Kč na osobu (platí i pro nehrající) na pivo a párek. Tým 
tedy 600,-, jednotlivci 100,- Kč. 
 
K dispozici bude 1 hřiště, na ty dvě nové hřiště a šatny s WC i sprchami se budeme 
jen koukat, protože ještě nemají kolaudaci. Tak až příště ! 
Jde opět o to sejít se, o zábavu, o pohodu a určitě vydrží i počasí. Spaní ve vlastních 
stanech je možno 3 min od hřiště v lomu. Ještě prosím, otevřou nám stánek s 
občerstvením, konzumujte proto prosím vlastní věci trošku mimo jejich zařízení. 
V případě dotazů pište. 
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Přihláška - NÁZEV DRUŽSTVA: ………………………………….. 
Kontaktní osoba: ……………………………………… Telefon: …………………… 
 

jméno příjmení bude spát bude pít pivo 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Přihláška- Jméno a příjmení: …………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………….. Mail: …………………………………………….. 
 
 
Přihláška- doprovod - Jméno a příjmení:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………….. Mail: ………………………………………. 
 
 
Vyplňujte dle potřeb a s rozumem!!!!! 
 

Další detaily k Volejsešlosti 
 
Přijeďte do: 9.00, prezentace, časově od 10:00 hrajeme - … dokud na to uvidíme. 
Přespání: ve vlastních stanech 
Ostatní MTZ: volejbalové míče, dále co chcete, iniciativě meze neklademe    
Občerstvení: opakování z výše uvedeného, každý bude mít co jíst a pít, pokud si 

něco přinese, takže doneste si něco na baštu, další potraviny a zásoby 
včetně pití, je možno i koupit, takže peníze atd.  

       
Ceny:  hrajeme pro zábavu a pohodu 
                   (Pokud bude něco jako ceny, bude to překvapení) 
Cesta:         Zadejte si Hostěnice do Google a je to ☺. 
 
Těší se opět na viděnou 
Hanka, Mirek, Karel a ostatní 


