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Informace pro zájemce: 
 

• Organizátor:  
 
Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav 
 

• Zodpovědná osoba:  
 
Ing. Tomáš Pilvousek  
Mob.: 737 122 713 
e-mail: tomas.pilvousek@csol-mb.net 
 
Jan Prokop 
Mob.: 722 806 217 
E-mail: jan.prokop@c-box.cz 
 

• Datum:  
 
pátek – neděle 
6.–8. dubna 2018 
 

• Program akce 
 

 Pátek 6. dubna 
Setkání účastníků v areálu DDM v Bezdědicích (viz mapa v příloze), 
možný čas příjezdu a ubytování od 16 do 22 hodin 
(v plánu je ubytování, zprovoznění kuchyně, večeře) 
 

 Sobota 7. dubna 
09:00–12:00 střelecká soutěž na střelnici v Chloumku u Mělníka (viz 
mapa v příloze), příjezd účastníků v 8:30 
12:00–13:30 vyhlášení výsledků a příp. oběd v areálu střelnice 
13:30 – odpočinkový odpolední, večerní a noční program v areálu 
v Bezdědicích, příp. v blízkém okolí  

 
 Neděle 8. dubna 

snídaně, úklid ubytovacího zařízení, odjezd (do 12 hodin) 
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• Střelecká soutěž 
 střelecká soutěž proběhne na střelnici v Chloumku u Mělníka 
 střelby probíhají pouze z pušek vyrobených do roku 1945 
 každý střelec se řídí pokyny řídícího střeleb 
 soutěžící má právo na úvod 3 nástřelné rány 
 kategorie jsou vypsány jak pro mužskou, tak i pro dívčí kategorii 
 Soutěž proběhne principem: 

o 5 ran vleže s oporou na 50 m 
o 5 ran vkleče na 50 m 
o 5 ran vstoje na 50 m 

 
 10 nejlepších střelců získá právo na střelbu na slavnostní terč ČsOL  

 
 Soutěžícím je možné zapůjčit zbraň, nutno informovat organizátory 

(viz přihláška). 
 V případě zájmu o náboje je nutné informovat organizátory 

(viz přihláška). Cena jednoho náboje bude stanovena na základě 
aktuální ceny nákupu. 

 Mimo soutěž je poté možno vyzkoušet i střelbu na 100 m apod. 
 

 
• Ubytování a stravování 

o Ubytování: 
 pro účastníky je zajištěno ubytování v areálu DDM v Bezdědicích 

(viz mapa v příloze), www.ddm-mb.cz/ubytovani/ 
 v případě zájmu o ubytování je nutné informovat organizátory (viz 

přihláška), ale kapacity jsou více než dostatečné (cca 50 míst) 
o Stravování 
 páteční večeře ve formě nějakého jednoduchého pokrmu 

bude zajištěno (párky apod.) – večer zákaz požívání 
alkoholických nápojů! 

 v průběhu soutěže je možnost zakoupit kávu, čaj i nějaké 
nealkoholické nápoje. 

 sobotní oběd bude pro zájemce zajištěn v areálu střelnice 
(nutno nahlásit viz přihláška) 

 na sobotní odpoledne a večer bude pro účastníky zajištěno 
další pohoštění v areálu v Bezdědicích 

 
• Zápisné 

o Zápisné pro zájemce o ubytování: 500 Kč (v ceně je pronájem 
střelnice + terče, ubytování na 2 noci, večerní pohoštění ) 

o Zápisné pro zájemce o ubytování: 400 Kč (v ceně je pronájem 
střelnice + terče, ubytování na 1 noc, večerní pohoštění ) 

o Zápisné bez ubytování:   250 Kč (v ceně je pronájem 
střelnice + terče) 
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Mapa ubytovací zařízení DDM Bezdědice (GPS 50°28'52.897"N, 14°41'54.648"E) 

 
 
Mapa střelnice v Chloumku (pozice 2)  
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