
6. ročník Ringoturnaje – JUN Royal Rangers v ČR 2015 
 

Termín: 29. - 31. 5. 2015      

Místo:  Hostěnice (GPS souřadnice -  49°13'54.909"N, 16°46'34.594"E) 

 

Cena:  do 30. 4. 2015  330,- Kč     (členové RR 300,-) 

 do 24. 5. 2015  380,- Kč    (členové RR 350,-)  

Cena zahrnuje náklady na stravu, materiál základny, ceny, atd. 

Cestovné si účastníci hradí sami. V případě odhlášení po 25. 5. 2015 si pořadatel účtuje storno poplatek 30% 

z ceny (zbytek bude vrácen). Odhlášení v den před zahájením = storno v celé výši ceny (100%). 

Členství v RR je nutné u jedinců prokázat kartičkou člena RR, nebo potvrzením od velitele PH. 

 

Strava: 
- Snídaně 30. 5., 31. 5.    

- Oběd 30. 5.,     

- Večeře 29. 5., 30. 5.    

- + svačiny a balíček na cestu domů. 

 

Předběžný program: 

29. 5. (pátek) 

příjezd, ubytování, od 15:00 registrace účastníků, stavba stanů, dobrovolné výpomoci, volný program, 

možnost sdílení se, trénink, večerní program s kytarou u táboráku od 18:00.   

30. 5. (sobota)  

V 8:30 slavnostní zahájení samotného Ringoturnaje, k večeru vyhodnocení Ringoturnaje. Večer uvedení 

do chvál za podání skupiny ze sboru Slovo života Brno. Po chválách a modlitbách za ochranu účastníků - 

noční hra. 

 31. 5. (neděle)  

Ranní modlitební pro dobrovolníky, balení, úklid tábořiště, loučení a odjezd domů. 

 

V průběhu her bude připravené posezení pod stromy pro seznamování se s novými lidmi a setkání se  

starými známými. Káva a čaj budou zajištěny. 

 

Informace o účasti: 

Zúčastnit se můžete jako jednotlivci, či jako skupina. Účast na 6. Ringoturnaji JUN je možná i při neúčasti  

v samotném turnaji (tzn., nepodaří-li se vám sestavit družstvo, které bude hrát Ringo). Budete se moci 

účastnit povzbuzovaní hrajících družstev. 

 

Informace o účasti v turnaji: 

Hrát se bude ve dvou věkových kategoriích: 

 

1. Expedition Rangers - hráči ve věku do 19 let.  

  (bývalí junioři)  - počet hráčů v družstvu: 3 osoby. 

 

2. Royal Rangers  - hráči ve věku nad 19 let,  

     - počet hráčů v družstvu: 3 osoby. 

 

Každý hráč může být registrován jen v jednom družstvu. 

 

Co s sebou: 

Vhodné oblečení na hraní (bude se hrát i za zhoršeného počasí), spacák s karimatkou, stan. Nezbytná je 

výbava na noční akci (baterka, vhodná obuv, KPZ, NABITÝ MOBIL !!). Nezapomeňte na hrníček, lžíci a 

ešus !! 

 

 

 



 

Ubytování: 

Ve vlastních stanech na louce. Za poplatek 20 Kč (na věčně poztrácené kolíky) zapůjčíme stany Husky 

nebo Sahara.  Odvážní mohou přespat ve spodní budově.  

 

Doprava: 

Příjezd auty -  do GPS dát souřadnice:  49°13'54.909"N, 16°46'34.594"E. Základna je na okraji obce 

Hostěnice směrem k obci Mokrá. Obec Hostěnice se nachází asi 21 km SV od Brna. Parkovat lze v areálu 

na vyhrazeném místě a u brány. 

 

Příjezd vlakem, autobusem – v Brně nastoupit na BUS č. 701 zastávka Úzká (vedle obchodního domu 

TESCO, které je mezi hlavním vlakovým nádražím a autobusovým nádražím Zvonařka). Vystupovat 

v zastávce Hostěnice, kasárna (následuje po zastávce Mokrá, lom). 

 

Doprava linky 701 v pátek 29. 5. 2015: 

BRNO, Úzká   15:08  15:38  16:08  16:38  17:08  17:38  18:08  18:38  19:38 

Hostěnice, kasárna   15:38  16:08  16:38  17:09  17:41  18:14  18:38  19:08  20:08 

 

Doprava linky 701 v neděli 31. 5. 2015: 

Hostěnice, kasárna  8:57      9:57              11:57             13:57              15:57 

Mokrá-Horákov, lom                                    11:01             13:01              15:01 

BRNO, Úzká   9:29    10:35   11:29  12:29  13:29  14:29  15:29   16:29 

 

Upozornění: 

1)    Každá delegace musí mít určenou osobu, která bude zodpovídat za účastníky své skupiny, bude 

spolupracovat s organizátorem v průběhu celé akce a seznámí ostatní s vnitřním řádem objektu. 

2)    Samostatní jedinci jsou zodpovědní sami za sebe se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími  

a jsou povinni spolupracovat s organizátorem v průběhu celé akce. 

 

Doplněk: 

Každá delegace může prezentovat svůj workshop, nebo se jinak představit ohledně svých aktivit, které 

může nabídnout ostatním účastníkům v průběhu roku. K tomuto účelu můžeme zapůjčit stoly, židle, 

polystyrén a kancelářské potřeby. 

 

Přihlášky: 

Přihlášku v tabulce (viz vzor) za všechny vaše účastníky odešlete nejlépe e-mailem na adresu: 

premysl.kavalec@cmsterk.cz nebo poštou na adresu: Přemysl Kavalec, Střední 55, 602 00 BRNO, 

mob.: 606 147 916. 

Poslední přihláška s navýšením je akceptovaná 25. 5. 2015 do 21:00 hod. 

 

Platba: 

1)    bezhotovostním převodem na účet organizátora:  Royal Rangers v ČR,  24. Přední hlídka Brno 

II, č. ú.: 160450254 / 0300, variabilní symbol – xx (číslo vaší přední hlídky, nebo datum narození 

ve formátu DDMMYYYY),  

2) na místě (preferujeme z důvodu vysokých bankovních poplatků) po předchozí domluvě  

s organizátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

      Sláva Bohu a  Ringoturnaji zdar!!! 
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Místo: Hostěnice   Termín:  29. 5. – 31. 5. 2015  Přední hlídka:  

          (nebo město) 

  

č. příjmení a jméno adresa Datum nar. cena podpis 
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Zvláštní požadavek: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hromadnou platbu za uvedené osoby na seznamu provedl 

V       dne 
 

 

Text sloupce jméno a příjmení bude organizátory použit a dán jako vizitka!!! Pokud chcete přezdívku, 

dopište pod tabulku Zvláštní požadavek. V případě, že dodáte fotografii ve formátu jpg, bude vizitka i 

s fotkou!!!! 

 

Hromadná přihláška na 6. Ringoturnaj – JUN Royal Rangers v ČR 

Cena celkem:  


