
 

 

 

Propozice na letní sraz WSS 2020 

24. – 26. 7. 2020 

Informace k organizaci: 
 

 

Do 30. 6. 2020 zaslat vyplněnou přihlášku organizátorce akce MUDr. Iloně Doležalové.  
 

 

Místo srazu:   

Areál střelnice Borovany (okres České Budějovice). Příjezd bude vyznačen cedulemi. 

Areál je oplocený. V areálu je plocha pro stany, klubovna a krytý přístřešek pro opékání. Do areálu 

není povolen vjezd vozidel bez souhlasu organizátorů akce. 

 

Ubytování:  Především ve vlastních stanech v areálu střelnice. Dále je možno se ubytovat 

v penzionech ve městě Borovany a jeho okolí. Ubytování si zajišťuje každý účastník 

sám. 

 

Stravování: Snídaně – v areálu (bude zajištěna) 

Obědy – budou zajištěny společné pro účastníky srazu na výletě (vlastní platba) 

Večeře – pátek a sobota – grilování v areálu 

V areálu střelnice bude prodáváno čepované pivo a nealkoholické nápoje. 

Dovezené tekuté i netekuté krajové speciality budou vítány. 
 

Upozornění:   Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. V areálu 

budeme udržovat čistotu i po svých psech. 
 

Poplatky:  účastník srazu – 700 Kč (platba hotově na místě při příjezdu) 

 dítě do 10 let zdarma 
 

Poplatek zahrnuje: pronájem střelnice, zapůjčení honitby MS Vrcov-Hluboká, 1× oběd v den 

příjezdu, 2× grilování, 2× snídaně a další náklady pořadatelů spojené 

s organizací a přípravou srazu. 

  



 
Společný program 

 

Pátek: do 12 hod. příjezd účastníků, stavění stanů a oběd 

procházka honitbou spojená s výcvikem dle přání účastníků 

večeře kolem 19 hod. (po domluvě) 

 volná zábava 

 

Sobota:  budíček a ranní výběh do okolí, snídaně 

 oficiální zahájení letního srazu WSS 2020 

 odjezd na výlet s obědem (Novohradské hory) 

 schůze sekce WSS 

 společné grilování po 17 hod. 

 

Neděle: snídaně 

 úklid areálu 

 prohlídka Borovan (zámek, zámecká zahrada a muzeum železnice) 

 společný oběd 

 

Společný program se týká pouze zájemců o výcvik. Program lze změnit a bude přizpůsoben počasí 

a podmínkám v honitbě.  

 

 

Organizátor:  MUDr. Ilona Doležalová, Hluboká u Borovan 52, 373 12 Borovany, 

 tel.: +420 775 110 122, e-mail: ilona.dolezalova@seznam.cz  

 

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné, že nastanou nepředvídatelné 

komplikace a nebude možno takovéto shromáždění uskutečnit. Definitivní rozhodnutí, zda 

sraz bude možno zorganizovat, oznámíme do konce června.  
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