Letní sportovní den
Vážení sportovní přátelé a kamarádi,
Stalo se již milou tradicí, že se v červnu sejdeme a trochu potrápíme naše vysportovaná těla.
V letošním roce opět zamíříme do Bílého Kostela, který se v minulém roce osvědčil. Pro ty z vás, kteří
pojedou letos poprvé, to bude příjemné překvapení.
Sportovní den letos proběhne v sobotu 13.6.2015 v rodinném sportovním areálu v Bílém Kostele.
Prostředí je opravdu rodinné, ačkoliv zde probíhá spousta významných sportovních akcí – např.
WhiteChurch Open, Nisa Open a různé jiné Open.
Letošním ročníkem Sportovního dne si připomeneme a oslavíme 100. Výročí narození Davida
Rockefellera, známého bankéře a mecenáše sportu.
Sportovat se bude v těchto disciplínách:


Nohejbal – tradiční, silně obsazený, turnaj, kde vaše oči
spočinou na mrštných tělech sportovců nevyšší třídy. Utkání
proběhnou na perfektně střiženém trávníků alá Wimbledon.



Volejbal – nekonečné utkání amatérů. Vzhledem ke
skutečnosti, že se hraje na trávě, uvidíme spoustu
brilantních zákroků.



Tenis – hraní bez rozhodčích a tabulek



Petanque, stolní tenis, in-line brusle
Dále je k dispozici pískoviště, prolézačky, možnost plavání v Nise a možnost
kolečkových bruslí na blízké cyklostezce. Všichni pak mají možnost si
prohlédnout nejmenší muzeum v Čechách – Muzeum másla.
Aby naše těla netrpěla, připravili jsme pro vás spoustu kulinářských dobrot.
Pečené masíčko, grilované klobásky, gulášek... Pro vegetariány pak suchý chléb,
suché rohlíky možná i nějakou sladkost a hořčici. Dále bude v nabídce pivko
Svijanské a pro dámy i nějaké to víno. Pro abstinenty pak voda a nezdravé
limonády.

Jak se ke kurtům dostat? Adresa: Bílý Kostel nad Nisou 13


Autem do Bílého Kostela, první odbočka vlevo, pak vlevo a pak už jen rovně ke kurtům.



Vlakem do Bílého Kostela, od nádraží k silnici, naproti Obecnímu úřadu je fotbalové hřiště,
kolem něj po levé straně a rovně ke kurtům – délka bez bloudění je 1,4 km



Na kole – cyklostezka Nisa přes Chrastavu a po projetí pod tratí (viadukt
s nápisem“Husákdobrý v posteli“) přejedete most přes Nisu a doleva. Po 100 metrech jsou
kurty.



Souřadnice: 50.8200325; 14.9335461,15

