
 

 
                                         Lubomír Kuchta   

                                         mobil.: +420 602 518 192, tel./fax: +420 544 227 085 

                e-mail: beachvolleyball@volny.cz, adresa: Lidická 298, 684 01 Slavkov u Brna 

                                         SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV O.S., www.beachvolleyballcz.cz 

NNAABBÍÍDDKKAA  FFIIRREEMMNNÍÍCCHH  AAKKCCÍÍ,,  

TTEEAAMM  BBUUIILLDDIINNGGŮŮ  AA  RROODDIINNNNÝÝCCHH  OOSSLLAAVV  
NNAA  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTII  VVEE  SSLLAAVVKKOOVVĚĚ  UU  BBRRNNAA  

  

 
OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ - 6 kurtů na beachvolejbal 

 (Bazén k dispozici červen až srpen) 
 

Dle počtu osob vám zorganizujeme turnaj v beachvolejbale, případně v beachtenise nebo beachfotbale. 

V průběhu akce je možnost celodenního využití bazénu (7 – 19 hod.) a klubových prostor - nová krytá terasa 

s altánem a beachbarem, klubovna, WC a sprcha, WIFI zóna, velkoplošná TV, mikrovlnka, HIFI souprava 

s ozvučením. Nabízíme také grilování, využití stylového krbu a dětský koutek (pískoviště, trampolína, skluzavka). 

OBLÍBENÉ JE ZAKONČENÍ TURNAJE NA CENTRKURTU ZA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ BEACHPÁRTY! 

Dle požadavku jsme schopni připravit občerstvení jako jsou kotlíkový guláš, grilované steaky, raut a jiné 

speciality. Součástí baru je výčepní zařízení a lednička s mnoha druhy nápojů. 

V případě větších skupin (nad 50 osob) je možné využít další zázemí koupaliště (bar s TV, restaurace, kulečník…) 

Zajistíme i exhibiční zápas reprezentantů. 

 
CENA PRONÁJMU: 120 Kč/hod./kurt 

 
 

ZÁZEMÍ MĚSTA: 
Zámek se zámeckou zahradou (cca 200 m) 

Golfové hřiště a obora v sousedství 
 
 

UBYTOVÁNÍ: 
Je možné využít několik kategorií typu ubytování s variantou množstevních slev. 

Manželé Zvonkovi, Jiráskova 366, tel.: 544 221 658, (250 Kč), 250 m 
Pension„RADOST“, paní Jedličková, Smetanova 524, tel.: 737 904 095, (300 Kč), 450 m 

Hotel „OLGA“, paní Dobešová, Zborovská 45, tel.: 544 221 326, (od 400 Kč), 350 m a jiné 
 

ROZPOČET CELODENNÍ AKCE PRO 20 (40) OSOB: CELKEM 9.200 KČ (18.400 KČ) 
Pořadatel a rozhodčí turnaje, obsluha, každý hráč min. 6 zápasů po 30 minutách, dvojice, trojčlenné nebo čtyřčlenné týmy, finále za 

umělého osvětlení na centrkurtu, 24 zápasů po cca 30. min + rozcvičení (1.900 Kč). 
Strava: guláš (oběd) a steak (večeře) – 160 Kč/osobu. Nekalkulováno – pivo Staropramen 11°(25 Kč). 

 

  


